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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Αυτό το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ πολλών ατόμων,
οργανισμών και ιδρυμάτων. Η συντακτική και η συγγραφική ομάδα ευχαριστούν όλους
όσους έδωσαν τόσο πρόθυμα τον χρόνο τους, την τεχνογνωσία και την ενέργεια τους, και
ειδικότερα:
Τους οργανισμούς «Sdruzhenie ‘Shans i Zakrila’», «Amalipe Center», «Fundació Privada
Pere Closa», «Ljudska univerza Kočevje», «KEAN» για την τεράστια προσπάθεια
προκειμένου να συμπεριλάβουν περισσότερο από 1.000 παιδιά, 1.000 οικογένειες και
εκπροσώπους κοινοτήτων, 150 επαγγελματίες απευθείας στην υλοποίηση των
δραστηριοτήτων του έργου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα του έργου
έχουν αλλάξει τη στάση και τη συμπεριφορά αυτών των ομάδων.
Το Δίκτυο «ERIO» το οποίο κατάφερε να επικοινωνήσει τα αποτελέσματα του έργου σε
περισσότερους από 20.000 αντιπροσώπους από τους τομείς της Παιδικής Προστασίας,
της Υγείας και της Εκπαίδευσης, της Δικαιοσύνης, της Αστυνομίας και σε άλλους
ενδιαφερόμενους.
Την επιχείρηση "Empowering Education" Ltd και συγκεκριμένα την Galina Markova και τον
Arso Ganev, οι οποίοι βοήθησαν τους εταίρους να κατανοήσουν βαθύτερα τον αντίκτυπο
του Σχεδίου στη βελτίωση της κατάστασης των ομάδων στόχου καθώς και να
συνειδητοποιήσουν τα οφέλη από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την συνολική
θεσμική ανάπτυξη και για τους ίδιους - για να βελτιώσουν την ικανότητά τους να
υλοποιούν παρόμοιες δραστηριότητες.
Την Harieta Manolova - σύμβουλος για την ανάπτυξη του παιδιού - για την εκπόνηση του
εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά και γονείς, εστιάζοντας στην προσβασιμότητα και
προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες της παιδικής ανάπτυξης και του τρόπου αντίληψης
του θέματος από διαφορετικές κατηγορίες ακροατών.
Τους εταίρους του έργου από την Βουλγαρία - «Sdruzhenie 'Shans i Zakrila'», «Amalipe
Center for Interethnic Dialogue and Tolerance», «Empowering Education», από την
Ισπανία – «Fundació Privada Pere Closa», από την Σλοβενία – «Ljudska univerza Kočevje»,
από την Ελλάδα – «KEAN» και τον εταίρο «ERIO» από τις Βρυξέλλες – θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε τους εκατοντάδες συμμετέχοντες στο έργο, για την δράση και το
ενδιαφέρον τους. Οι κοινές σκέψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις έγιναν μέρος αυτού
του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου. Η συνεισφορά όλων όσων προαναφέρθηκαν είναι
ανεκτίμητη για την επιτυχία του έργου EMPN.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Πρόλογος
Ο παρόν Οδηγός έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου Early Marriage Prevention
Network (EMPN) - «Δίκτυο Πρόληψης Ενάντια στον Πρόωρο Γάμο», το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Rights, Equality and Citizenship» (REC) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος του προγράμματος REC είναι να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός πεδίου
όπου η ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στη Σύμβαση, στον
Χάρτη και στις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
προωθούνται και προστατεύονται. Οι εννέα (9) συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος
είναι:


Προώθηση της εξάλειψης των διακρίσεων



Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών
μισαλλοδοξίας



Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία



Προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και ενσωμάτωση της
διάστασης του φύλου



Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών, των νέων, των γυναικών και άλλων ομάδων
κινδύνου (Daphne)



Προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών



Εξασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου προστασίας δεδομένων



Προώθηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την Ιθαγένεια της Ένωσης



Εφαρμογή των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Ο στόχος της ειδικής πρόσκλησης, υπό την οποία αναπτύχθηκε το έργο, είναι η
συγχρηματοδότηση διακρατικών έργων για την πρόληψη, την ενημέρωση και την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, των νέων και των παιδιών που συνδέονται με
επιβλαβείς πρακτικές. Τα έργα θα πρέπει να συμπληρώνουν τις προσπάθειες της ΕΕ στον
τομέα των επιβλαβών πρακτικών.
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Η προτεραιότητα της πρόσκλησης είναι η καταπολέμηση και η πρόληψη της βίας που
συνδέεται με επιβλαβείς πρακτικές, όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών
οργάνων, ο εξαναγκαστικός ή ο πρόωρος γάμος ή οι εξαναγκαστικές σεξουαλικές σχέσεις
και τα αποκαλούμενα «εγκλήματα τιμής» που διαπράττονται κατά γυναικών, των νέων
και των παιδιών.1
Το Πρόγραμμα «Δίκτυο Πρόληψης Ενάντια στον Πρόωρο Γάμο» έρχεται αντιμέτωπο με
θέματα που βρίσκονται στην καρδιά του Προγράμματος «Rights, Equality and Citizenship»
(REC). Αποσκοπεί στην καταπολέμηση και την πρόληψη της βίας που συνδέεται με
επιβλαβείς πρακτικές και έχει τους εξής ειδικούς στόχους:
 Προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων της Παιδικής Προστασίας, της
Υγείας και της Εκπαίδευσης; της Δικαιοσύνης και της Αστυνομίας προκειμένου να
συντονίσουν τις δραστηριότητές που σχετίζονται με την καταπολέμηση των πρόωρων
γάμων στις κοινότητες των Ρομά, εφαρμόζοντας την Παιδοκεντρική Προσέγγιση (ChildCentred Approach – CCA).
 Ευαισθητοποίηση διαφορετικών ομάδων-στόχου στις κοινότητες των Ρομά
προκειμένου να αλλάξουν τη στάση και τη συμπεριφορά τους αναφορικά με τον πρόωρο
γάμο.
 Αύξηση των πρακτικών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο στον τομέα της εφαρμογής της
Παιδοκεντρικής Προσέγγισης (Child-Centred Approach – CCA) ώστε να προστατευτούν τα
παιδιά από την επιβλαβή παράδοση του πρόωρου γάμου.
Η βασική προσέγγιση, στην οποία στηρίζεται η φιλοσοφία του έργου, είναι η
Παιδοκεντρική Προσέγγιση (Child-Centred Approach – CCA). Αναγνωρίζει ότι τα
δικαιώματα και οι ανάγκες των παιδιών αποτελεί πρωταρχική εστίαση για ανάπτυξη.
Επ’ αυτού, δημιουργήθηκαν έγγραφα και μεθοδολογίες στο πλαίσιο του σχεδίου,
προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πρόβλημα του πρόωρου γάμου στις χώρες εταίρους;
να διατεθεί ένα εργαλείο για εργασία με τις ομάδες στόχους - παιδιά, οικογένειες,
κοινότητες, ενδιαφερόμενα μέρη – τοποθετώντας την ευημερία των παιδιών στο
επίκεντρο της κοινής προσπάθειας.

1

Daphne call – Transnational projects on violence against women, young people and children linked to
harmful practices – JUST/2014/RDAP/AG/HARM, European Commission
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Όλα αυτά τα εργαλεία ενώθηκαν σε αυτό το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν τόσο από τους εταίρους, όσο και από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι μεταβιβάσιμα σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο,
επειδή δεν είναι συγκεκριμένα εστιάζοντας σε μια μόνο χώρα-εταίρο, δεν ανήκουν μόνο
σε μια μικρή και συγκεκριμένη κατάσταση μόνο, αλλά διαθέτουν γενικά χαρακτηριστικά
και μπορούν να μεταφραστούν και να υιοθετηθούν σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο από χώρες
που δεν εμπλέκονται άμεσα στο έργο.

Μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων δημόσιων και μη
κυβερνητικών οργανισμών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρωτοβουλίες υποστήριξης,
μπορούν να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα μαθημάτων και στην εξωσχολική
εκπαίδευση σε σχολεία που φοιτούν παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο.

Εταίροι του Έργου:
Sdruzhenie ‘Shans i Zakrila’ – Χάσκοβο, Βουλγαρία
Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance – Βελίκο Τίρνοβο, Βουλγαρία
Fundació Privada Pere Closa – Μπανταλόνα, Ισπανία
Ljudska univerza Kočevje (Adult Education Centre Kočevje) – Κοτσέβιε, Slovenia
KEAN (Cell of Alternative Youth Activities) – Αθήνα, Ελλάδα
ERIO (European Roma Information Office) - Βρυξέλλες, Βέλγιο
Empowering Education Ltd. - Σόφια, Βουλγαρία

Δομή του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου
Πού απευθύνεται το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο;
Το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα ευρύ φάσμα ειδικών επαγγελματιών που εργάζονται με ομάδες κινδύνου συμπεριλαμβανομένων παιδιών και
οικογενειών - εκπαιδευτικοί, σχολικοί σύμβουλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, αστυνομικοί,
δικαστές, εμπειρογνώμονες από τον τομέα των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, καθώς
και από εμπειρογνώμονες και οργανισμούς που υποστηρίζουν τα Δικαιώματα των
παιδιών.
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Στην αρχή κάθε κεφαλαίου αναφέρεται το φάσμα των ειδικών που μπορούν να
επωφεληθούν από αυτό το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο.

Ισότητα και Διαφορετικότητα
Αυτό το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από προεκπαιδευμένους ειδικούς. Θα ρέπει να γνωρίζουν πολιτιστική ποικιλομορφία της τάξης /
της ομάδας / του ακροατηρίου και ότι τα δύσκολα και ευαίσθητα ζητήματα θα πρέπει να
συζητηθούν. Ο γενικός στόχος αυτού του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου είναι να αποτραπεί η
συμμετοχή των παιδιών στον πρόωρο γάμο, τοποθετώντας το παιδί και τα δικαιώματα
του παιδιού στο επίκεντρο.

Οι ειδικοί ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσουν το παραδοτέο, τα σενάρια, τις
καταστάσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η διεξαγόμενη συζήτηση είναι κατανοητή
από τους συμμετέχοντες και ότι δεν βλάπτει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια τους.

Παιδοκεντρική Προσέγγιση (Child-Centred Approach - CCA)
Συνήθως η κουλτούρα των χωρών επικεντρώνεται στους ενήλικες, και όχι στο παιδί. Το
παιδί και η παιδική ηλικία παραδοσιακά θεωρούνται ως μία περίοδος προετοιμασίας για
την ενηλικίωση, όχι ως περίοδος ανθρώπινης ζωής με τη δική της σπουδαιότητα, τις δικές
της ανάγκες.
Η παιδοκεντρική προσέγγιση είναι μια προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα και τα
συμφέροντα του παιδιού και στην αναγνώριση του γεγονότος ότι τα παιδιά δεν ζουν
μεμονωμένα: αποτελούν μέρος της οικογένειας, είναι μαθητές στο σχολείο, μέλη των
τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών στην Χώρα. Στο πλαίσιο των
διαφορετικών κοινωνικών συστημάτων, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν
στον σεβασμό ή στην έλλειψη σεβασμού απέναντι στα δικαιώματα του κάθε παιδιού.
Η παιδοκεντρική προσέγγιση ενεργοποιεί ένα ολόκληρο σύστημα πιθανής υποστήριξης
για κάθε συγκεκριμένο παιδί - το ίδιο το παιδί, η οικογένεια, η κοινότητα, οι Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, τα Δημοτικά και Κρατικά Ιδρύματα.
Η παιδοκεντρική προσέγγιση θα πρέπει να εφαρμόζεται στην εργασία με οικογένειες και
κοινότητες, προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητά τους να δημιουργούν ένα
υποστηρικτικό, προστατευτικό και με σεβασμό περιβάλλον για τα παιδιά.
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Δομή
Το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο περιέχει 5 κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1 – Παρουσιάζει το θέμα του οδηγού και το περιεχόμενό του
Κεφάλαιο 2 – Περιέχει τα κύρια συμπεράσματα της Συγκριτικής Ανάλυσης της
νομοθεσίας, Διαθεσμικής συνεργασίας και των δραστηριότητες πρόληψης που
σχετίζονται με τους πρόωρους γάμους στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την
Ισπανία - η οποία δίνει μια εικόνα της κατάστασης των πρόωρων γάμων στις χώρεςεταίρους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υποστηρικτικές δράσεις προκειμένου να
αλλάξουν πολιτικές και πρακτικές και να ξεπεραστεί αυτή η επιβλαβής, για την ανάπτυξη
του παιδιού, πρακτική.
Κεφάλαιο 3 – Περιέχει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 2 ενοτήτων κατάρτισης για τα
ενδιαφερόμενα μέρη – Παιδοκεντρική Προσέγγιση και τη διαθεσμική και διατομεακή
συνεργασία με βάση την Παιδοκεντρική Προσέγγιση.
Κεφάλαιο 4 – Παρουσιάζει ένα εκπαιδευτικό πακέτο για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης - Μεθοδολογία διεξαγωγής 5 Ενοτήτων για παιδιά; Μεθοδολογία για
τις Σχολές Γονέων - 2 Ενότητες, Μεθοδολογία Διεξαγωγής Συνεδριών με τα μέλη
οικογενειών.
Κεφάλαιο 5 – Περιέχει σημειώσεις που σχετίζονται με θέματα προστασίας των
δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς και λίστα πηγών βοήθειας και υποστήριξης τόσο για
επαγγελματίες όσο και για θύματα του πρόωρου γάμου.

Χρήση Ερωτηματολογίων
Το έργο EMPN χρησιμοποιεί ένα σύνολο ερωτηματολογίων για ανατροφοδότηση από
τους συμμετέχοντες. Ο στόχος είναι να κατανοήσουμε τη γνώμη των συμμετεχόντων για
το έργο και κατά πόσο η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του έργου άλλαξε τη στάση
και τη συμπεριφορά τους απέναντι στο πρόβλημα.
Μετά από κάθε
ερωτηματολογίων.

εκπαιδευτική

ενότητα

δημοσιεύονται

δείγματα

αυτών

των
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Γιατί Χρειαζόμαστε ένα Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο
Ο πρόωρος γάμος ουσιαστικά εμφανίζεται σε κάθε περιοχή του κόσμου. Κάθε 3
δευτερόλεπτα σε κάποιο σημείο του πλανήτη ένα κορίτσι κάτω των 18 ετών παντρεύεται.
Εάν το συγκεκριμένο φαινόμενο συνεχιστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία πρόκειται να
παντρευτούν 100 εκατομμύρια κορίτσια και κάθε μέρα 25.000 κορίτσια θα γίνονται
ανήλικες νύφες.
Με τον όρο «πρόωρος γάμος» εννοούμε τον γάμο εκείνο όπου τουλάχιστον ο ένας από
τους δύο συζύγους βρίσκεται σε ηλικία μικρότερη από την νόμιμη ηλικία γάμου. Ο
ορισμός αυτός συμπίπτει εννοιολογικά με εκείνον που αποδόθηκε από το ψήφισμα 1468
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), που
χρησιμοποιεί τον όρο γάμοι παιδιών. Για εμάς, και οι δυο ορισμοί έχουν ακριβώς την ίδια
σημασία καθώς συνήθως η νόμιμη ηλικία γάμου είναι τα 18 έτη και πριν από αυτήν την
ηλικία – θεωρείται γάμος μεταξύ παιδιών.

Στην Ευρώπη η έκταση του φαινομένου είναι συγκριτικά μικρότερη αλλά υπάρχουν
περιοχές και κοινότητες όπου εξακολουθεί να υπάρχει. Μελέτες των UNICEF, UNFRA
(2011), ERRC (2011) αποκαλύπτουν ότι το φαινόμενο παρουσιάζεται στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη, ιδίως στις κοινότητες των Ρομά. Το φαινόμενο παρουσιάζεται και σε
άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες που ζουν κοινότητες Ρομά.
Ο πρόωρος γάμος, όπου και αν συμβαίνει, αποτελεί μια επιβλαβή πρακτική, που
σχετίζεται με την παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού στην υγεία, την εκπαίδευση
και την ασφάλεια. Αντιπροσωπεύει την πιο φανερή μορφή σεξουαλικής κακοποίησης,
ειδικά για τα κορίτσια, επιβραδύνει την ανάπτυξή τους και συχνά καταλήγει σε πρόωρη
εγκυμοσύνη και κοινωνικό αποκλεισμό.
Διαφορετικές προσεγγίσεις και πολιτικές χρησιμοποιούνται για να μειωθεί αυτό το
φαινόμενο σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόοδος καταγράφεται με τον
εκσυγχρονισμό των οικογενειών των Ρομά, αλλά το πρόβλημα παραμένει σοβαρό σε
πολλές από τις ομάδες τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Συγκριτική Ανάλυση της νομοθεσίας, της διαθεσμικής
συνεργασίας, των δραστηριοτήτων πρόληψης που σχετίζονται
με τους πρόωρους γάμους στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη
Σλοβενία και την Ισπανία

Περίληψη
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Φορείς χάραξης πολιτικής της Παιδικής Προστασίας
Φορείς προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ

 Να δώσει μια εικόνα της κατάστασης του πρώιμου γάμου στις χώρες-εταίρους;
 Να αναδείξει ορισμένα συμπεράσματα και προτάσεις, προκειμένου να ενδυναμώσει
την διαθεσμική και διατομεακή συνεργασία μεταξύ των συστημάτων της Παιδικής
Προστασίας, της Υγείας και της Εκπαίδευσης, της Δικαιοσύνης και της Αστυνομίας, που
σχετίζονται με τον πρόωρο γάμο, στις χώρες-εταίρους.

Η σημερινή κατάσταση αναφορικά με τους πρόωρους γάμους
Το Πρόγραμμα «Δίκτυο Πρόληψης Ενάντια στον Πρόωρο Γάμο» αντιλαμβάνεται τον
πρόωρο γάμο ως οποιαδήποτε ένωση στην οποία ο ένας ή και οι δύο σύντροφοι είναι
νεότεροι από τη νόμιμη ηλικία γάμου. Ο ορισμός αυτός συμπίπτει με εκείνον που
υιοθετήθηκε από το ψήφισμα 1468 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου
της Ευρώπης (PACE) το οποίο χρησιμοποιεί τον όρο «γάμος παιδιών». Για εμάς και οι δύο
όροι έχουν την ίδια σημασία, επειδή συνήθως η νόμιμη ηλικία είναι 18 ετών και κάτω
από αυτήν την ηλικία – αυτό είναι στην πραγματικότητα γάμος μεταξύ παιδιών.
Ο πρόωρος γάμος έχει τα ίδια κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως ένας επίσημος γάμο. Είναι
αποδεκτός κοινωνικός άγραφος κανόνας στην κοινότητα των Ρομά και έχει σοβαρές
κοινωνικές επιπτώσεις. Διαφορετικοί συγγραφείς αναφέρουν τουλάχιστον μία από αυτές
τις αρνητικές πτυχές του πρώιμου γάμου:
-

Κοινωνική Απομόνωση λόγω της αποκοπής των δεσμών με την οικογένεια και τους
φίλους,

-

Πρόωρη Εγκατάλειψη του σχολείου,

-

Πρώιμη εγκυμοσύνη και γεννήσεις,

-

Διαφορετικές μορφές ενδοοικογενειακής βίας, διαζύγια, αποβολές και διάφορες
ασθένειες μεταξύ των νεαρών μητέρων,

-

Καμία απασχόληση/εργασία για τη σύζυγο, είναι υπεύθυνες για τα παιδιά και το
νοικοκυριό,

-

Η χαμηλή κοινωνική θέση και εξουσία των μητέρων καθιστά δυνατή τη συνέχιση του
φαινομένου των πρόωρων γάμων.
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Αυτό το πρόβλημα υφίσταται σε χώρες σε διαφορετικό βαθμό. Δεν υπάρχουν επίσημα
στατιστικά στοιχεία, διότι συχνά από τη φύση της, πρόκειται για μία παράτυπη συμβίωση
η οποία δεν έχει καταγραφεί από επίσημες στατιστικές πηγές. Για το μέγεθος του
προβλήματος μπορούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες από αποτελέσματα ερευνών ή
έμμεσα - από το επίπεδο των πρόωρων γεννήσεις και σε κάποιο βαθμό από το ποσοστό
των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο.
Ξεχωριστές μελέτες και έμμεσα στοιχεία παρέχουν κάποιες ενδείξεις για το εύρος του
προβλήματος στις χώρες-εταίρους:

ΕΛΛΑΔΑ
Οι γάμοι μεταξύ παιδιών αποτελεί παράβαση όσον αφορά τα παιδιά και υφίσταται σε
σημαντικό βαθμό, ιδίως σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά φτώχειας.
Πιο συγκεκριμένα, τα κορίτσια επηρεάζονται από αυτήν την πρακτική λόγω της
σπουδαιότητας της παρθενίας τους. Οι γονείς τους προσπαθούν να ελέγξουν την
σεξουαλικότητα των κοριτσιών με αποτέλεσμα να τα παντρεύουν νωρίτερα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις ενδείξεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που προκύπτουν
από μελέτες και έρευνες, υποδεικνύεται ότι οι Ρομά παντρεύονται σε ηλικία 16 - 18
ετών.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω στοιχεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επισημαίνεται ότι οι
Ρομά παντρεύονται σε ηλικία μεταξύ 16 – 18 ετών, ενώ η κοπέλα που είναι άγαμη και
άνω των 17 ετών θεωρείται γεροντοκόρη. Συχνά, ο πρώτος γάμος πραγματοποιείται σε
ηλικία μικρότερη των 17 ετών και τα κορίτσια μεγαλώνουν με την πεποίθηση ότι θα
μάθουν να αγαπούν τους συζύγους τους αφού ο γάμος είναι το μέσο για την ευτυχία και
ο απώτερος σκοπός του ανθρώπου στη ζωή του.
Οι μισοί από τους ερωτηθέντες θεωρούν το γάμο ως "μέσο ευτυχίας" και το άλλο μισό
των ερωτηθέντων χωρίζεται σε κατηγορίες όπως "ασφάλεια", "αποστολή του ανθρώπου"
ενώ ένα μικρό ποσοστό περιγράφει τον γάμο ως "απαραίτητο κακό".
Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, διεξήχθη ακόμη μία έρευνα από την Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Λάρισας, όπου βρίσκεται εγκατεστημένο σημαντικό ποσοστό Ρομά.
Οι διεξαχθείσες συνεντεύξεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της
έρευνας, συμπεριέλαβαν 1.500 Ρομά και κατά τη διάρκεια αυτών υποδηλώθηκε ότι η
μέση ηλικία γάμου ήταν 15 με 16 ετών για την γυναίκα και 18 ετών για τον άνδρα. Αξίζει
επίσης να σημειωθεί ότι 8/10 γυναίκες του δείγματος παντρεύτηκαν πριν από την ηλικία
των 15 ετών, ενώ ο μέσος όρος του συνολικού αριθμού της κοινότητας κυμαινόταν
μεταξύ 10 και 15 ετών.
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Η κοινότητα των Ρομά συνδέει ένα κορίτσι με την κατάσταση ενός ενήλικα όταν για το
κορίτσι ξεκινήσει η έμμηνος ρύση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική του ηλικία.
Στην κοινότητα των Ρομά, για να πραγματοποιηθεί ένας γάμος, δεν υπάρχει παραδοσιακό
τελετουργικό ή μύηση. Συνήθως ένα αγόρι και ένα κορίτσι κινούνται μαζί στο «δάσος»
για μερικές μέρες. Η κατάσταση του γάμου συνδέεται με τη σεξουαλική επαφή τους.
Ο πρόωρος γάμος είναι ένα έθιμο στις παραδοσιακές κοινωνίες και έχει παραμείνει μέχρι
και σήμερα στις κοινότητες των Ρομά εξαιτίας του αργού εκσυγχρονισμού τους. Οι νέες
γενιές των Ρομά διατηρούν μερικώς τις παραδόσεις και τις κυρίαρχες κοινωνικές μορφές
γάμου.
Αναμένουμε η διαδικασία του εκσυγχρονισμού να είναι αργή σε ορισμένες πτυχές αλλά
παρόλα αυτά μη αναστρέψιμη.
Το θέμα του πρόωρου γάμου στη Σλοβενία δεν καλύπτεται απόλυτα από την έρευνα.
Υπάρχουν μόνο δύο κοινωνικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια, οι
οποίες περιλαμβάνονται στην έκθεση:
1) Εθνική μελέτη «Forced marriages of Roma girls» - 2014. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να
καθορίσει πόσο διαδεδομένη είναι η πρακτική του πρόωρου και καταναγκαστικού γάμου
των Ρομά και ποια είναι τα πρότυπα κοινωνικοποίησης μεταξύ του πληθυσμού των Ρομά.
2) Διεθνής κοινωνιολογική έρευνα «Early Marriage – Culture or Abuse?»
προετοιμάστηκε το 2015 και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα DG Justice της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος της ήταν να εξακριβώσουν την στάση διαφορετικών
ομάδων Ρομά, που συμμετείχαν στην έρευνα, πάνω στο ζήτημα του πρόωρου γάμου. Οι
απαντήσεις σε κυρίως κλειστές ερωτήσεις, αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι
Ρομά αποδέχονται αυτό το φαινόμενο στις μέρες μας, αν υπάρχει οποιαδήποτε ορατή
μεταβολή αναφορικά με την πρόωρη συμβίωση και κατά συνέπεια με την πρόωρη
γονεϊκότητα, πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση καθώς και η εργασία.
Οι επίσημοι γάμοι, μεταξύ των νέων Ρομά της περιοχής Dolenjska, είναι σπάνιοι. Τα
περισσότερα ζευγάρια συμβιώνουν. Ο πιο κοινός τρόπος γάμου είναι η απόδραση. Αυτό
σημαίνει ότι το ζευγάρι αποφασίζει να παντρευτεί, αλλά επειδή οι οικογένειές τους δεν
συμφωνούν (συχνά επειδή είναι και οι δύο ακόμη ανήλικοι), δραπετεύουν και κρύβονται
για κάποιο χρονικό διάστημα (π.χ. με συγγενείς). Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το
ζευγάρι επιστρέφει μαζί και αρχίζουν να ζουν σαν παντρεμένοι. Η πρώτη σεξουαλική
επαφή αντιμετωπίζεται ως γάμος. Τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια είναι πολύ μικρά
(μέσος όρος ηλικίας 13 ή 14 ετών, αλλά είναι επίσης γνωστές περιπτώσεις όπου η κοπέλα
είναι μόλις 12 ετών).
Σύμφωνα με την έρευνα «Early Marriage – Culture or Abuse?» ο αριθμός των πρόωρων
γάμων στην Σλοβενία δεν είναι αμελητέος. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είχαν αρχίσει
να συμβιώνουν με τους συντρόφους τους σε ηλικία μεταξύ 14 - 18 ετών, χωρίς
ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες απέκτησαν το
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πρώτο τους παιδί σε ηλικία μεταξύ 18 έως 24 ετών, στην δεύτερη θέση βρίσκεται η
ομάδα των ερωτηθέντων ηλικίας 14 - 18 ετών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης σημαντική διασύνδεση μεταξύ του
επιπέδου εκπαίδευσης και ηλικίας κατά τον γάμο (ή κατά την συμβίωση) και ηλικίας κατά
την απόκτηση του πρώτου τους παιδιού.
Σχετικά με τις απόψεις αναφορικά με την σεξουαλική επαφή μεταξύ δύο νέων ηλικίας 14
έως 15 ετών σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (47,6% των ανδρών και 46,8% των
γυναικών) έχουν την γνώμη ότι δύο νέοι που αγαπούν ο ένας τον άλλον μπορούν επίσης
να έχουν σεξουαλική επαφή.

Η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με τους πρόωρους γάμους διαχωρίζεται; Μισοί από
αυτούς εγκρίνουν τις σχέσεις και την σεξουαλική επαφή σε ηλικία μεταξύ 14 και 15 ετών,
το άλλο μισό των ερωτηθέντων καθορίζει τα έτη της ενηλικίωσης (18 έτη) ως επαρκή έτη
για να ξεκινήσουν τη συμβίωση και να γίνουν σεξουαλικά ενεργοί.
Παρά τους περιορισμούς της νομοθεσίας, το 5,4% των ερωτηθέντων αποφάσισε να
συμβιώσει σε ηλικία πριν από τα 14 έτη, με σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό γυναικών.
Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης «Early Marriage – Culture or Abuse?» είναι τα
ακόλουθα:
Οι πρόωροι γάμοι εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα μεταξύ πολλών κοινοτήτων Ρομά,
αν και είναι όλο και λιγότεροι, θεωρείται παράδοση της κοινωνίας των "Ρομά". Το
πρόβλημα υπάρχει σε διαφορετικό βαθμό μεταξύ διαφορετικών ομάδων Ρομά και
κοινωνικών στρωμάτων!
Επιπλέον, υπάρχει μια σαφής τάση για αντιμετώπιση του φαινομένου των πρόωρων
γάμων, η οποία λαμβάνει χώρα πραγματοποιείται από κοινού με τη διαδικασία του
εκσυγχρονισμού της κοινότητας. Την ίδια στιγμή, στη σημερινή εποχή η οικογένεια και οι
στάσεις των συζύγων, στις κοινότητες Ρομά στη Σλοβενία, χαρακτηρίζονται από διάφορες
κύριες τάσεις:
1. Η ηλικία της πρώιμης συμβίωσης και του γάμου αυξάνεται;
2. Η εκπαίδευση αποδεικνύεται ο πιο σημαντικός παράγοντας, επηρεάζοντας την αύξηση
της ηλικία της πρώιμης συμβίωσης;
3. Γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη η τάση να δημιουργείται η οικογένεια από τους
νέους, και όχι από τους γονείς;
4. Σήμερα, απλά οικογενειακά νοικοκυριά αναμφίβολα υπερισχύουν έναντι των
εκτεταμένων οικογενειών.
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5. Υπάρχει η τάση να μένει πίσω η παραδοσιακή οικογένεια και στάσεις των συζύγων και
να πραγματοποιείται αποδοχή των σύγχρονων: αυτό έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις
κυρίαρχες τάσεις, που περιγράφηκαν παραπάνω.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Στο ισπανικό κοινωνικό πλαίσιο, είναι χρήσιμο να δούμε πέρα από το πρόβλημα του
«πρόωρου γάμου» το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του έργου, διευρύνοντας το
οπτικό μας πεδίο στο θέμα της "πρόωρης χειραφέτησης".

Από νομικής απόψεως, ένα άτομο θεωρείται χειραφετημένο όταν δεν είναι πλέον κάτω
την κηδεμονία των γονέων τους, πράγμα που συμβαίνει όταν φτάσουν στην ηλικία της
ενηλικίωσης (στην Ισπανία είναι στα 18 έτη), όταν παντρεύονται ή με νομική
παραχώρηση (οι τελευταίες δύο επιλογές υπάρχουν μόνο από την ηλικία των 16 ετών).
Δεδομένου ότι η χειραφέτηση μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη διάφορα είδη σχέσεων,
με διάφορους βαθμούς τύπων.
Από κοινωνιολογική άποψη, η χειραφέτηση αναφέρεται περισσότερο σε μία ουσιαστική
κατάσταση ανεξαρτησίας. Μπορεί να θεωρηθεί πρόωρο όταν υπάρχει κίνδυνος να
προκαλέσει κοινωνικό αποκλεισμό των νέων. Αυτό μας επιτρέπει να διακρίνουμε
περιπτώσεις πρόωρης χειραφέτησης, π.χ. συμπεριλαμβανομένου ατόμων ηλικίας 16 ετών
που ζουν μόνα τους, χωρίς να το επιλέγουν οι ίδιοι και με ευνοϊκές υλικές συνθήκες από
άλλες περιπτώσεις που παρουσιάζουν κίνδυνο από την οπτική δημόσιων φορέων και
υπεύθυνων χάραξης πολιτικών.
Η πρόωρη χειραφέτηση, όπως και ο πρόωρος γάμος, παραμένει δύσκολο να καθοριστεί
με ακρίβεια, και δεν χρησιμοποιείται από όλα τα σχετικά ιδρύματα με τον ίδιο τρόπο ή
στον ίδιο βαθμό.
Προκειμένου να υπάρξει μια πρώτη επισκόπηση της ποσοτικής σημασίας του
φαινομένου, θα παρουσιάσουμε, στη συνέχεια, στατιστικά στοιχεία γάμου και γέννησης
ως "πληρεξούσια" για περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος πρόωρης χειραφέτησης, πριν
εξετάσουμε πιο προσεκτικά τη σχέση μεταξύ πρόωρης χειραφέτησης και εκπαίδευσης.
Ο αριθμός των γάμων στον οποίον συμμετέχει τουλάχιστον ένας σύζυγος ηλικίας κάτω
των 18 ετών μειώθηκε δραματικά στην Ισπανία κατά τα τέλη της δεκαετίας του '70. Ο
αριθμός των γυναικών που παντρεύονται πριν φθάσουν τα 18 έτη μειώθηκε από 16.000
το 1979 σε 64 το 2014. Την ίδια περίοδο ο αριθμός των ανδρών που παντρεύτηκαν σε
ηλικία κάτω των 18 ετών μειώθηκε από 1.600 σε 6.
Ωστόσο, οι νόμιμοι γάμοι, είναι ανεξάρτητοι από τους γάμους που ακολουθούν μια
πολιτιστική ή θρησκευτική τελετή, τους λεγόμενους «παραδοσιακούς γάμους». Το 28%
των Gitanos έχουν παντρευτεί αποκλειστικά σύμφωνα με τις ιεροτελεστίες των Gitano,
και ο αριθμός αυτός ανεβαίνει στο 71% στις ηλικίες 16 έως 25 ετών. Πολλοί πλέον
επιλέγουν να ξεκινήσουν πραγματοποιώντας έναν παραδοσιακό γάμο που
"νομιμοποιούν" αργότερα στη ζωή.
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Όποια και αν είναι η εξήγηση, τα στοιχεία της έρευνας από το 2007 δείχνουν ότι η
πρόωρη χειραφέτηση μπορεί να είναι πολύ πιο διαδεδομένη από ό, τι δείχνουν τα
στοιχεία για το νόμιμο γάμο. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι Ρομά εξακολουθούν να
παντρεύονται πολύ νωρίτερα από το κυρίαρχο ρεύμα της κοινωνίας: 27% παντρεύονται
σε ηλικία μεταξύ 16 και 24 ετών, σε σύγκριση με το 3% που ισχύει για ολόκληρο τον
πληθυσμό.
Η εικόνα ενός σχετικά υψηλού δείκτη πρόωρης χειραφέτησης επιβεβαιώνεται κάπως από
έρευνα που διεξήχθη από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (FRA) το 2011, σύμφωνα με την οποία στην Ισπανία το 1/3 των Ρομά ηλικίας 16
έως 24 ετών είναι είτε νομίμως παντρεμένοι, παραδοσιακά παντρεμένοι είτε συμβιώνουν
με έναν σύντροφο.
Μια δεύτερη εικόνα του φαινομένου της πρόωρης χειραφέτησης προέρχεται από τα
στατιστικά στοιχεία για την εφηβική εγκυμοσύνη, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για την
εκπαιδευτική και οικονομική κατάσταση.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ισπανικού Ινστιτούτου INE (Instituto Nacional de Estadistica –
Στατιστικά Στοιχεία Ισπανίας), ο αριθμός των παιδιών που έχουν γεννηθεί από μητέρες
ηλικίας 17 ετών ή νεότερης ηλικίας έχει μειώθηκε από 12.000 το 1979 σε 2.890 το 2014.
Παρατηρώντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το 2014, μπορούμε επίσης να
διακρίνουμε ότι περίπου οι μισές από αυτές τις μητέρες κάτω των 18 ετών είναι ηλικίας
17 ετών. Στην Ισπανία, περίπου 500 έφηβες που γέννησαν το 2014 ήταν ηλικίας 15 ετών ή
νεότερης ηλικίας.
Αυτή η μείωση του αριθμού των εφήβων μητέρων συνδέεται άμεσα με την τάση που
επικρατεί στην Ισπανία οι μητέρες να γεννούν το πρώτο τους παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία
(που αυξήθηκε από 25,2 έτη για το 1975 σε 30,6 έτη για το 2014) και με την μείωση του
δείκτη γονιμότητας.
Λαμβάνοντας ως δείκτη για την πρόωρη χειραφέτηση τις γεννήσεις από έφηβες μητέρες,
τα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο είναι σχετικά ήπιο, αλλά ταυτόχρονα είναι 40
φορές μεγαλύτερο από ό, τι αποδεικνύει ο αριθμός των γάμων: Το 2014, μόνο 64
γυναίκες ηλικίας κάτω των 18 ετών παντρεύτηκαν, αλλά σχεδόν 3.000 έφεραν στον κόσμο
ένα παιδί.
Παρόλο που δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των Gitanos
μεταξύ των εφήβων μητέρων, η Hernández Cordero αναφέρει το προφίλ των Gitano
(εκτός από το μεταναστευτικό υπόβαθρο) ως ένα από τα τυπικά χαρακτηριστικά που
σχετίζεται με την εφηβική μητρότητα.
Η ισπανική απάντηση σε έρευνα σχετικά με τους πρόωρους / αναγκαστικούς γάμους από
την Ειδική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης - Ad-Hoc Committee of Experts on
Roma Issues (CAHROM) επιβεβαιώνει την τάση που επικρατεί μεταξύ των Ρομά να
παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία.
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Παρόλο που ο γάμος πραγματοποιείται σε νεαρότερη ηλικία σε σχέση με την υπόλοιπη
κοινωνία γενικά, η τάση ανάμεσα στους νέους των κοινοτήτων των Ρομά, έχει αλλάξει
αισθητά τα τελευταία χρόνια, προς την κατεύθυνση να δημιουργούν ερωτικούς δεσμούς
και να παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Η απόφαση να καθυστερούν τον γάμο
συνδέεται ξεκάθαρα με τις οικογένειες οι οποίες εμφανίζουν βελτίωση στον τομέα της
κοινωνικής ένταξης, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση καθώς και στην πρόσβαση στην
απασχόληση.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σήμερα οι γάμοι στην κοινότητα των Ρομά έχουν διάφορες λεπτομέρειες οι οποίες θα
πρέπει να σημειωθούν καθώς σχετίζονται με τους πρόωρους γάμους με τον έναν ή με τον
άλλο τρόπο. Μερικοί από αυτούς δεν είναι νόμιμα αναγνωρισμένοι, αλλά έχουν ιστορικές
ομοιότητες σε πολλές κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου του Ρωμαϊκού Δικαίου καθώς
και της βουλγαρικής παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς μέχρι τα μέσα του 20 ου
αιώνα.
1. Σήμερα το έθιμο της «αγοράς νύφης» είναι χαρακτηριστικό κυρίως για τις πιο
συντηρητικές ομάδες των Ρομά – των Kaldarashi, των Burgudjii και των Thracian Kalaidjii.
Αν και μιλάμε για «αγορά νύφης» και «εμπόριο νυφών» η ουσία αυτού του προβλήματος
δεν είναι στην πραγματικότητα το ότι αγοράζουν το κορίτσι, αλλά το ότι αγοράζουν την
«τιμή» του κοριτσιού - το δικαίωμα του αγοριού να πάρει την παρθενιά της και το
δικαίωμα της οικογένειας του αγοριού να συσχετίσει τα μελλοντικά παιδιά με τα δική
τους οικογένεια. Αυτός είναι ο λόγος που η «αγοράς νύφης» συνδέεται άμεσα με την
παρθενιά του κοριτσιού – προϋπόθεση που είναι ιδιαίτερα σημαντική στις κοινότητες των
Ρομά, ειδικά στις προαναφερθείσες ομάδες.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα από μια σειρά μελετών που αφορούν τις κοινότητες των Ρομά
στην Βουλγαρία δείχνουν ότι η παραπάνω πρακτική έχει αρνητική επίδραση όσον αφορά
την ηλικία γάμου. Σε ορισμένες τοπικές κοινότητες μετά την πρώτη έμμηνο διακόπτουν το
κορίτσι από το σχολείο ώστε να μην «εξαπατηθεί», δηλαδή ώστε να μην χάσει την
παρθενιά της.
2. Το έθιμο της "απόδρασης" ή της "αρπαγής νύφης" είναι ακόμη ένα φαινόμενο που
συνδέεται με το γάμο και την δημιουργία οικογένειας. Στις περισσότερες περιπτώσεις
αποτελεί χαρακτηριστικό για αυτές τις ομάδες Ρομά, μεταξύ των οποίων και το έθιμο της
«αγοράς νύφης» το οποίο αρχίζουν να ξεπερνούν. Η απόδραση ή η αρπαγή της νύφης
ξεκινάει από τα νεαρά αγόρια - στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα
αμοιβαίας συναίνεσης μεταξύ των δύο νέων, αλλά είναι επίσης πιθανό να είναι
πρωτοβουλία του νεαρού αγοριού. Σε αυτές τις ομάδες, η απόδραση συνήθως σχετίζεται
με την προσπάθεια αποφυγής του συντρόφου που έχει επιλεχθεί από τους γονείς,
γεγονός που επίσης επηρεάζει τους πρόωρους γάμους.
3. Ένας συγκεκριμένος τρόπος παραδοσιακού γάμου στις κοινότητες των Ρομά σχετίζεται
με μια προκαταρτική ένωση - Nishan. Σε αυτήν την περίπτωση η πληρωμή είναι
συμβολική. Το κύριο στοιχείο αυτής της παράδοσης είναι ένα σημαντικό σύμβολο
("nishan") το οποίο δίνει η οικογένεια του αγοριού (ένα δαχτυλίδι, ένα βραχιόλι,
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σκουλαρίκια). Με αυτόν τον τρόπο γάμου και πάλι οι γονείς διαπραγματεύονται τις
συνθήκες – πότε θα παντρευτεί το νεαρό ζευγάρι, πού πρόκειται να ζήσουν, ποιο θα είναι
το μέγεθος της προίκας κλπ., αλλά αυτό συνήθως συμβαίνει αφού πρώτα το έχουν
συζητήσει με το νέο ζευγάρι.

Όλο και περισσότεροι νέοι από τις κοινότητες Ρομά δημιουργούν οικογένειες μέσω του
νόμιμου γάμου. Για τις οικογένειες και τις ομάδες, οι οποίες έχουν εκσυγχρονιστεί σε
μεγαλύτερο βαθμό, ο γάμος παρατηρείται να συμβαίνει σε βαθμό όχι μικρότερο από ότι
συμβαίνει και με τους Βούλγαρους. Σύμφωνα με την έρευνα, που υλοποιήθηκε από το
Κέντρο Amalipe το 2015 στην περιφέρεια Veliko Tarnovo το 26,67% των συμμετεχόντων
δήλωσαν πως έχουν παντρευτεί επίσημα με νόμιμο γάμο. Την ίδια στιγμή σχεδόν οι μισοί
από τους παντρεμένους ερωτηθέντες το δήλωσαν ότι συμβιώνουν χωρίς κανένα είδος
γάμου.

Συμπεράσματα
1. Σήμερα, ο πρόωρος γάμος υφίστανται σε πολλές κοινότητες Ρομά στις χώρες όλων
των εταίρων. Την ίδια στιγμή, το πρόβλημα αυτό υπάρχει σε διαφορετικό βαθμό
μεταξύ των διαφορετικών ομάδων Ρομά και των κοινωνικών στρωμάτων σε
διαφορετικές περιοχές: οι πρόωροι γάμοι δεν αποτελούν χαρακτηριστικό για όλες τις
κοινότητες των Ρομά. Επιπλέον, υπάρχει μια σαφής τάση για την υπέρβαση των
πρόωρων γάμων, η οποία λαμβάνει χώρα μαζί με τη διαδικασία εκσυγχρονισμού της
κοινότητας.
2. Κάθε χώρα έχει αναπτύξει τη νομοθεσία της σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα του παιδιού και εγγυάται μέσα από το Σύνταγμα τον
σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των παιδιών.
3. Το νομοθετικό σύστημα οποιασδήποτε χώρας δεν αντιμετωπίζει άμεσα το ζήτημα του
πρόωρου γάμου, αλλά τα μέτρα που σχετίζονται με την προστασία των παιδιών από
τη σεξουαλική κακοποίηση και τις πράξεις βίας που χαρακτηρίζουν ουσιαστικά τον
πρόωρο γάμο είναι αρκετά αυστηρά και σαφής.
4. Ο βασικός λόγος για την ύπαρξη του φαινομένου του «πρόωρου γάμου» παρά την
αυστηρή νομοθεσία είναι ότι δεν αναγνωρίζει εκείνους που εμπλέκονται στον
πρόωρο γάμο ως παιδιά και ότι τα εγγυημένα δικαιώματά τους παραβιάζονται
σοβαρά και ότι η ανάπτυξή τους παρεμποδίζεται και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την
υγεία τους.
5. Οι φορείς δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την παιδοκεντρική προσέγγιση. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, οι δραστηριότητες των θεσμών προσανατολίζονται κατά
κύριο λόγο προς την συμμόρφωση με τους κανόνες και τις διαδικασίες του, αντί να
προσανατολίζονται προς κάθε παιδί και την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος
του.
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6. Τόσο το αστικό όσο και το ποινικό δίκαιο αφήνουν «παραθυράκια» για εξαιρέσεις, οι
οποίες συχνά χρησιμοποιούνται προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι πρόωροι γάμοι.
Αυτό συνεπάγεται ότι οι Ρομά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ηθικές παραδόσεις ή
πεποιθήσεις τους και την κοινωνική τους διάρθρωση ώστε να ζητήσουν άδεια.
7. Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας θα πρέπει να αναφερθούν δύο (2)
κοινές αδυναμίες:
- Η διαθεσμική συνεργασία δεν είναι αρκετά ισχυρή;
- Κατά συνέπεια - η ευθύνη για την προστασία σε περιπτώσεις πρόωρου γάμου
έγκειται κυρίως σε έναν από τους αρμόδιους φορείς και στην συμμετοχή των άλλων
φορέων, περιορισμένη ή μη;
- Η εκπαίδευση αποδεικνύεται ο πιο σημαντικός παράγοντας, επηρεάζοντας την
αύξηση της ηλικίας της πρόωρης συμβίωσης: όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο
εκπαίδευσης, τόσο επιβραδύνεται η δημιουργία οικογένειας.

Προτάσεις
Κοινές
1. Να διευρυνθεί η γνώση της παιδοκεντρική προσέγγιση μεταξύ των αρμόδιων φορέων
που συμμετέχουν στην παρακολούθηση και προστασία των δικαιωμάτων και της
ευημερίας των παιδιών.
2. Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, ιδίως στους εκπροσώπους της δικαιοσύνης, έτσι
ώστε όταν εξετάζουν περιπτώσεις πρόωρου γάμου για να είναι σαφές ότι πρόκειται
για ένα παιδί – και να σεβαστούν τα δικαιώματά του και να εγγυηθούν την ανάπτυξή
του.
3. Οι αλλαγές στην τοπική κοινότητα των Ρομά μπορούν να αναμένονται μόνο εάν
παρακινηθούν και υποστηριχθούν μέσω της συνεχούς παρουσίας ενός
διαμεσολαβητή Ρομά - ενός ατόμου μέσα από την τοπική κοινότητα, που θα
αντιπροσωπεύει ένα πρότυπο για τα μέλη της τοπικής κοινότητας των Ρομά.
4. Δημιουργία ενός ισχυρού δεσμού μεταξύ των τοπικών θεσμών (σχολεία / κέντρα
κοινωνικής μέριμνας / αστυνομία / κέντρα συμβουλευτικής και υγειονομικής
περίθαλψης...) και της κοινότητας των Ρομά που θα ενθαρρύνει την επικοινωνία και
την αλληλεπίδραση, θα διαχειρίζεται πιθανές συγκρούσεις και θα παρέχει διάφορες
πληροφορίες και για τις δύο πλευρές.
5. Να ενισχυθούν τα συστήματα έρευνας και συλλογής δεδομένων. Τα δεδομένα πρέπει
να ενημερώνονται, να είναι αξιόπιστα και να αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις
ανάγκες των παιδιών-νύφες.

6. Οποιαδήποτε προσπάθεια δεν μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική χωρίς τη
συμμετοχή των ίδιων των Ρομά σε θέσεις λήψης αποφάσεων σε όλα τα στάδια
σχεδιασμού και υλοποίησης.
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7. Η πρακτική της αιτιολόγησης των «πρόωρων / καταναγκαστικών γάμων» με πρόφαση
τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής των μελών της κοινότητας των Ρομά θα πρέπει να
σταματήσει άμεσα, δεδομένου ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι αντιπροσωπευτικό
για όλες τις ομάδες εντός της κοινότητας των Ρομά, ούτε για όλα τα περιβάλλοντα
όπου ζουν οι Ρομά.
8. Να υποστηριχθούν προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού
σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις των παιδικών γάμων, ιδίως στοχεύοντας στους
γονείς των κοινοτήτων των Ρομά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την διοργάνωση
εκστρατειών στις κοινότητες των Ρομά προκειμένου να ανοίξουν συζητήσεις και
δημόσιοι διάλογοι αναφορικά με τις πρακτικές και τις επιπτώσεις των παιδικών
γάμων.
9. Η αρχή της αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων, τα οποία
σχετίζονται με την ύπαρξη του προβλήματος των πρόωρων / αναγκαστικών γάμων,
είναι ιδιαίτερης σημασίας για τον περιορισμό του.
10. Δεδομένου ότι οι αναγκαστικοί γάμοι προκύπτουν βάσει των κεκτημένων προτύπων
κοινωνικοποίησης, τα οποία μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, θεωρείται εύλογο ότι
για τον τερματισμό αυτής της παράδοσης θα πρέπει να στοχεύσουμε ειδικά στα ίδια
τα παιδιά των κοινοτήτων Ρομά.

Αναφορικά με τις πρακτικές και την πολιτική των εταίρων κρατών

ΕΛΛΑΔΑ
Παρά το γεγονός ότι το Ελληνικό Σύνταγμα στερείται ειδικών απαγορεύσεων, παρέχει
πρόσφορο έδαφος για τη θέσπιση ειδικών πολιτικών και νομοθετικών μέτρων κατά του
φαινομένου των πρόωρων γάμων. Ως εκ τούτου, το κράτος θα πρέπει να ενισχύσει τη
νομοθεσία του και να συμπεριλάβει εξειδικευμένες διατάξεις αναφορικά με την πρακτική
του πρόωρου γάμου.
 Το Ελληνικό Κράτος θα πρέπει να αναπτύξει εξειδικευμένες διατάξεις στον Ποινικό
Κώδικα, αναφορικά με τα ζητήματα του πρόωρου και του αναγκαστικού γάμου.
 Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής στρατηγικής και
της επιλογής των επιχειρησιακών δράσεων, επικεντρώνονται περισσότερο στην κοινωνική
ένταξη και ενσωμάτωση των πληθυσμών των Ρομά στην ελληνική κοινωνία, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η πρακτική του πρόωρου γάμου.
 Οι δραστηριότητες και τα προγράμματα που υλοποιούνται, ιδιαίτερα εκείνα που
διεξάγονται στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίνονται από τα αποτελέσματα που προσφέρουν από πλευράς
βελτίωσης της τρέχουσας κατάστασης των κοινοτήτων των Ρομά. Ωστόσο, τα
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προγράμματα αυτά δεν αξιολογούνται ως προς τα απτά αποτελέσματα και τις επιδράσεις
που θα μπορούσαν να έχουν επιφέρει στη ζωή των ανθρώπων για τους οποίους έχουν
σχεδιαστεί.
 Θα πρέπει να γίνει επένδυση σε μέτρα που υποστηρίζουν τη δημιουργία Δικτύων
νεαρών κοριτσιών και γυναικών των κοινοτήτων Ρομά, σε περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο.
 Όσον αφορά τις εθνικές πολιτικές, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας χάρτης με τον
πληθυσμό των Ρομά και τις ανάγκες τους, να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι
χρηματοδότησης και να δημιουργηθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα
βοηθήσουν τα υπουργεία στην ανάπτυξη και εφαρμογή επιμέρους πολιτικών στα πεδία
της αρμοδιότητάς τους.
 Δημιουργία δικτύων υποστήριξης και ασφάλειας για τα κορίτσια των κοινοτήτων Ρομά,
τα οποία δεν επιθυμούν να παντρευτούν, όπως ξενώνες, υπηρεσίες εκπαίδευσης και
υγείας που να μπορούν να ικανοποιήσουν τις εξειδικευμένες ανάγκες και τους φόβους
των παιδιών.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
 Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στην έκθεσή της για την κατάσταση της
Κοινότητας των Ρομά στη Σλοβενία για την περίοδο 2010 - 2014 προτείνει:
-Να επανεξεταστεί και να ανανεωθεί το σύστημα χορήγησης ωφελημάτων στα πλαίσια
της κοινωνικής αρωγής για όλους τους πολίτες - να δημιουργηθεί ένα σύστημα που δεν
θα αποθαρρύνει την απασχόληση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους πρόωρους γάμους
καθώς πιστεύουμε ότι οι περικοπές των κοινωνικών παροχών για τα παιδιά θα έχουν ως
αντίκτυπο την μείωση του αριθμού των (πρόωρων) γεννήσεων.
-Κατάλληλα περιοριστικά μέτρα με στόχο την εξάλειψη των πρόωρων / αναγκαστικών
γάμων εντός συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού των Ρομά, όπως η τροποποίηση του
Ποινικού Κώδικα.
 Περισσότερο ενεργό συμμετοχή της Αστυνομίας στην επίλυση προβλημάτων
μεμονωμένων περιπτώσεων πρόωρων γάμων.
 Οι οργανώσεις των Ρομά και οι εκπρόσωποι των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων θα
πρέπει να βρουν λύσεις για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της εκπαίδευσης των κοριτσιών
που προέρχονται από κοινότητες Ρομά σε περίπτωση «πρόωρου γάμου».
 Ενεργό εμπλοκή των οργανώσεων των Ρομά και ιδιαίτερα του «Forum of Roma
Councillors» στη διάδοση πληροφοριών και στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας των
Ρομά αναφορικά με τους πρόωρους γάμους.
 Αύξηση της ευαισθητοποίησης των κοινωνικών λειτουργών σχετικά με το πρόβλημα
των πρόωρων γάμων.
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 Δεδομένου ότι ο αναγκαστικός γάμος επηρεάζει τις γυναίκες σε μεγαλύτερο βαθμό
από ότι τους άνδρες, τα προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση των γυναικών που
προέρχονται από κοινότητες Ρομά θα πρέπει να υποστηριχθούν και να αναπτυχθεί νέο
περιεχόμενο σε αυτόν τον τομέα.

ΙΣΠΑΝΙΑ
 Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στην Ισπανία έχουν ενισχύσει τα
δικαιώματα του παιδιού και παρέχουν ένα πλαίσιο που ενισχύει την προοπτική για
αντιμετώπιση ορισμένων από των κινδύνων που σχετίζονται με την πρόωρη χειραφέτηση.
Οι μεταρρυθμίσεις από μόνες τους δεν αποτελούν επαρκή λύση, ωστόσο θα πρέπει
ακόμα να συμπληρωθούν με δυνατές πολιτικές, θεσμικές ρυθμίσεις και πρακτικές.
 Η βελτίωση των εργαλείων, που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της αναπαραγωγής
των ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα, πρέπει να αποτελεί μέτρο προτεραιότητας
για την πρόληψη της πρόωρης χειραφέτησης, του πρόωρου γάμου και του κινδύνοου που
σχετίζεται με αυτό το δημογραφικό μοτίβο.
 Τα σχολεία μέχρι τώρα φαίνεται να διατηρούν μία εξαιρετικά παθητική στάση και να
είναι κακώς προετοιμασμένα από άποψη συμμετοχής τους ως εκπρόσωποι σε
διατομεακά δίκτυα που σχετίζονται με την κοινωνική μέριμνα και την ενδυνάμωση. Η
ενίσχυση των δυνατοτήτων του σχολικού συστήματος για την αντιμετώπιση της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου από τα κορίτσια που προέρχονται από την κοινότητα των
Gitano έχει ζωτική σημασία.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 Στη Βουλγαρία, το κύριο μέλημα θα πρέπει να είναι η δημιουργία συνέργειας μεταξύ
των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και των θεσμικών οργάνων του κράτους και η
εφαρμογή πολιτικών σε όλα τα επίπεδα που επικεντρώνονται στην πρόληψη, στον
εντοπισμό και στην καταπολέμηση της επιβλαβούς πρακτικής των πρόωρων γάμων.
 Οι εκστρατείες πρόληψης και εκπαίδευσης θα πρέπει να διεξάγονται με την ίση
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και θα πρέπει η διαδικασία να αποτελεί
ευθύνη των κοινοτήτων των Ρομά. Τα προαναφερθέντα σε καμιά περίπτωση δεν
απαλλάσσουν τα θεσμικά όργανα του κράτους, τα οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν
τους μηχανισμούς θεσμοθέτησης και χρηματοδότησης για αυτές τις δραστηριότητες.
 Θα πρέπει να αναδειχθούν προσωπικά παραδείγματα επιτυχημένων ανθρώπων που
προέρχονται από την κοινότητα των Ρομά: νέοι, μορφωμένοι, που ήρθαν αντιμέτωποι με
τις προκλήσεις της ζωής των Ρομά, μεγάλωσαν μπροστά στα μάτια των άλλων, έφυγαν
από μια συγκεκριμένη κοινότητα και κατάφεραν να επιτύχουν πολύ περισσότερα από ότι
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οι υπόλοιποι χωρίς να ξεχνούν την καταγωγή τους και χωρίς να παραμελούν την
προσωπική τους ζωή και την οικογένειά τους.
 Η υποστήριξη για την ανάπτυξη της κοινότητας είναι μια άλλη σημαντική αρχή που θα
πρέπει να εφαρμοστεί στις προσπάθειες πρόληψης των πρόωρων γάμων. Η κοινότητα και
οι διαφορετικοί μηχανισμοί επιρροής της κοινότητας είναι πολύ σημαντικοί για τη ζωή
των Ρομά.
 Θα πρέπει να εφαρμοστούν προγράμματα πρόληψης και προσεγγίσεις που έχουν
αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους όπως:
- Συζητήσεις στην κοινότητα,
- Ομαδικές συζητήσεις,
- Ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία και τον
οικογενειακό προγραμματισμό,
- Η μέθοδος της Συνεδρίας με τα μέλη οικογενειών,
- Πόρτα – Πόρτα εκστρατείες στις γειτονιές των κοινοτήτων των Ρομά. Μεμονωμένες
συνομιλίες ή οικογενειακές συζητήσεις στο πλαίσιο τέτοιων εκστρατειών φαίνεται να
συνιστά αποτελεσματικό μέτρο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το
θέμα των πρόωρων γάμων, το οποίο είναι απαραίτητο βήμα για τη λύση του
προβλήματος.
Οι μέθοδοι που περιγράφηκαν δεν συνιστούν «μαγικό ραβδί» που εγγυάται άμεση
επιτυχία. Η εφαρμογή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ικανότητες εκείνων που
τις πραγματοποιούν για την πρόληψη των πρόωρων γάμων: η ίδια προσέγγιση θα
μπορούσε να είναι πολύ αποτελεσματική ή να φέρει αντίθετα αποτελέσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Διαθεσμική και Διατομεακή Συνεργασία για την Πρόληψη των
Πρόωρων Γάμων
Σεμινάριο Κατάρτισης για Ενδιαφερόμενα Μέρη

Δίκτυο Πρόληψης Ενάντια Στον Πρόωρο Γάμο
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Πρόληψη Ενάντια στον Πρόωρο Γάμο Βασισμένη στην
Παιδοκεντρική Προσέγγιση

Σεμινάριο Κατάρτισης για εκπροσώπους της Παιδικής Προστασίας,
των Συστημάτων της Υγείας και της Εκπαίδευσης, της Δικαιοσύνης
και της Αστυνομίας

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 Ο Πρόωρος γάμος και το προφίλ των παιδιών που κινδυνεύουν από αυτό;
 Παιδοκεντρική προσέγγιση στην πρόληψη των πρόωρων γάμων;
 Τα παιδιά και τα δικαιώματά τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
(Συνάντηση Καλωσορίσματος)
1.1 «Σπάσιμο του Πάγου», Παρουσίαση συμμετεχόντων
Η ομάδα βρίσκεται σε κύκλο. Κάθε συμμετέχοντας παρουσιάζει τον εαυτό του
ακολουθώντας το μοντέλο που δίνεται παρακάτω:
Είμαι (Όνομα, Επάγγελμα….)
Αγαπώ / Μου αρέσει…
Όταν δυσκολεύομαι, λέω….
Η αξία που εκτιμώ περισσότερο είναι….
Όταν ήμουν παιδί, θεωρούσα ότι το πιο σημαντικό πράγμα ήταν....

1.2 Οι προσδοκίες της ομάδας
Γράφονται οι ακόλουθες λέξεις στο πόστερ: «Δίνω», «Κερδίζω», «Να αποφύγω». Οι
συμμετέχοντες λαμβάνουν τρία (3) αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων /σε διαφορετικά
χρώματα/ συνοδευόμενα από την οδηγία: «Σημειώστε τι θα θέλατε να προσφέρετε, τι θα
θέλατε να κερδίσετε και τι θα θέλατε να αποφύγετε αναφορικά με το επερχόμενο
σεμινάριο κατάρτισης.»
Καθένας γράφει τις απαντήσεις του χωρίς να αναφέρει το όνομά του/της και κολλάει τα
αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων στο κατάλληλο σημείο στο πόστερ. Ο εκπαιδευτής
παρουσιάζει και συνοψίζει τις γραπτές σημειώσεις.

1.3. Οι Κανόνες της ομάδας
Η ομάδα θα πρέπει να υιοθετήσει κανόνες, τους οποίους θα τηρήσει καθ’ όλη την
διάρκεια της εργασίας. Παραδείγματα: Ακούει ο ένας τον άλλον; Ακρίβεια αναφορικά με
τον χρόνο; Χωρίς αξιολογήσεις; Τα κινητά τηλέφωνα σε «αθόρυβη λειτουργία»; Συζητάμε
μόνο για ότι συμβαίνει μέσα στην ομάδα…
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1.4. Επτά πιο σημαντικά πράγματα για μένα
Σημειώστε επτά (7) πράγματα που είναι τα πιο σημαντικά για εσάς. Ξεχωρίστε τρία (3)
από αυτά που είναι πιο εύκολο να τα εγκαταλείψετε/σταματήσετε. Τώρα ακυρώστε
ακόμη δύο (2) πράγματα. Επιλέξτε το ένα (1) από τα δύο (2) που θα απομείνουν.
Τα πράγματα που έχουν απομείνει, καταγράφονται στο πόστερ. Συνήθως αυτά είναι:
οικογένεια, παιδιά….
Συμπέρασμα: Παρόλο που εμείς, οι άνθρωποι που είμαστε εδώ, ερχόμαστε με
διαφορετικές προσδοκίες; Εμπειρίες/γνώσεις ή όχι; φίλους ή με εκείνους τους οποίους
συναντάμε για πρώτη φορά, έχουμε τις ίδιες αξίες. Σήμερα θα μπορούσαν να είναι τα
πράγματα που μας ενώνουν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
(Προσδιορίζοντας τον όρο «Πρόωρος Γάμος». Ομάδες Κινδύνου; Προφίλ των παιδιών που
βρίσκονται σε κίνδυνο να προβούν σε πρόωρο γάμο)

2.1. Συνειρμική αράχνη

Πρόωρος
Γάμος

Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες μοιράζεται την αντίληψή του/της σχετικά με την
έννοια «Πρόωρος Γάμος». Ο εκπαιδευτής σημειώνει σε ένα πόστερ τις απαντήσεις με τη
μορφή της συνειρμικής αράχνης συμπληρώνοντας /εάν είναι απαραίτητο/ και συνοψίζει.

Πληροφορίες για τους εκπαιδευτές:
Παρά το γεγονός ότι μιλάμε για πρόωρο γάμο, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μιλάμε για
πρόωρες σχέσεις, όχι για γάμο υπό την έννοια του νομικού όρου. Αυτό σημαίνει στην
πραγματικότητα ότι ζουν μαζί ή ξεκινούν οικογενειακές σχέσεις μεταξύ ανηλίκων (ενός ή
και των δύο στο ζευγάρι). Συνήθως αυτό πραγματοποιείται σε περιθωριοποιημένες
κοινότητες και οργανώνεται από τους ίδιους τους γονείς των παιδιών.
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2.1. Πέντε παράγοντες για 5 λεπτά...
Κάθε συμμετέχοντας έχει πέντε (5) λεπτά για να καταγράψει πέντε (5) παράγοντες οι
οποίοι θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο πρόωρου γάμου.
Ο εκπαιδευτής συνοψίζει τα αποτελέσματα στον πίνακα flip-chart και προσθέτει εάν είναι
απαραίτητο. Για παράδειγμα:
-Φτώχεια;
-Ανεργία;
-Ενδοοικογενειακή βία;
-Έλλειψη υποστήριξης από την οικογένεια;
-Πολύ αυστηρός έλεγχος;
-Έλλειψη παιδείας;
-Έλλειψη επίγνωσης σχετικά με τις συνέπειες των πρόωρων γάμων;
-Παράδοση;
-Κοινωνικός Αποκλεισμός και περιθωριοποίηση, που συνδέονται συχνά με τραυματικές
εμπειρίες (όπως βία, βιασμός, αιμομιξία).

2.2. Προφίλ των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο να προβούν σε πρόωρο γάμο Μικρές ομάδες εργασίας
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τέσσερις (4) ομάδες. Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα πόστερ
και την εξής δραστηριότητα:
Παρουσιάστε το προφίλ ενός παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο να προβεί σε πρόωρο
γάμο. (Πώς θα τον/την αναγνωρίζατε; Ποιό χαρακτηριστικό της εμφάνισής του/της και της
συμπεριφοράς του/της θα σας αποκάλυπτε ότι το παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο πρόωρου
γάμου;)
Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι ομάδες εργασίας παρουσιάζουν τη
δουλειά τους σε όλους. Ακολουθεί συζήτηση και σύνοψη.

Πληροφορίες για τους εκπαιδευτές:
Από την εμπειρία μας μπορούμε να μοιραστούμε τις ακόλουθες ενδείξεις που μπορούν
να "μας πουν" ότι ένα κορίτσι βρίσκεται σε κίνδυνο να προβεί σε πρόωρο γάμο:
-Το παιδί είναι περισσότερο ανεπτυγμένο απ’ ότι οι συνομήλικοί του στην τάξη;
-Έχει σχέσεις με μεγαλύτερα αγόρια;
-Συχνά απουσιάζει από το σχολείο για κανέναν προφανή λόγο;
-Συχνά "επισκέπτεται" συγγενείς σε άλλη πόλη/χωριό;
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- Η οικογένεια είναι φτωχή και πολυπληθής;
-Οι γονείς είναι σχεδόν αγράμματοι;
-Εξαιρετικά αυστηρός γονικός έλεγχος;
-Οι γονείς είναι πολυάσχολοι και υπάρχει έλλειψη ελέγχου;
-Οι γονείς είναι στο εξωτερικό και τα παιδιά ανατρέφονται από τους παππούδες που δεν
μπορούν να τα ελέγξουν;
Ο πρόωρος γάμος είναι μια πράξη που βάζει το παιδί σε πολύ υψηλό κίνδυνο για την
περαιτέρω ανάπτυξή του. Με την είσοδο σε ένα γάμο, παραβιάζονται τα θεμελιώδη
δικαιώματα του παιδιού, όπως: προστασία από την παιδική εργασία; σεξουαλική
κακοποίηση, το δικαίωμα στην υγεία και την εκπαίδευση; το δικαίωμα να παίξει, να
μεγαλώνει με την οικογένεια του...

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
(Πρόωροι Γάμοι - ανάμεσα στην παράδοση και τα Δικαιώματα των Παιδιών)
3.1 Τα παιδιά και τα δικαιώματά τους (Διαχείριση Υποθέσεων)
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τέσσερις (4) ομάδες. Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα φύλλο
χαρτί με την υπόθεση και μία δραστηριότητα:
1. Αναφέρετε ποια δικαιώματα των παιδιών παραβιάζονται κατά τη γνώμη σας.
2. Ποιες είναι οι συνέπειες της βίας για τη ζωή και την ανάπτυξη του παιδιού;
Υπόθεση "Eileen"
Η Eileen είναι 12 ετών και κατάγεται από οικογένεια Ρομά. Είναι περίεργη και αγαπά να
πηγαίνει στο σχολείο. Ο πατέρας της έχει καταλάβει ότι κάποιες φορές επικοινωνεί με ένα
μεγαλύτερο αγόρι. Συνήθως συναντιούνται στην αυλή του σχολείου και μιλάνε. Της
απαγορεύει να βγαίνει έξω από το σπίτι και να πηγαίνει στο σχολείο. Βρίσκει ένα γαμπρό
για την Eileen και ξεκινά την προετοιμασία για το γάμο. Το κορίτσι προσπαθεί να
αντισταθεί σε αυτήν την απόφαση, αλλά ο πατέρας της δεν θέλει να το δεχτεί. Οι
Κοινωνικές Υπηρεσίες απέτυχαν στο να αποτρέψουν το γάμο. Ένα χρόνο αργότερα, η
Eileen γέννησε ένα παιδί.
Υπόθεση "Melissa"
Η Melissa είναι 13 ετών - όμορφη, αρεστή από τα αγόρια. Το σχολείο δεν την προσελκύει
πολύ. Έχει ένα αγόρι 18 χρονών. Οι δύο τους συναντιούνται κρυφά, καθώς οι Ρομά
αποδοκιμάζουν οποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ αγοριού και κοριτσιού πριν από το
γάμο. Στην Melissa αρέσει ο φίλος της και θέλει να είναι μαζί του. Ένα βράδυ
αποφασίζουν να το σκάσουν μακριά. Οι γονείς της Melissa δεν εγκρίνουν την πράξη της,
αλλά λόγω της παράδοσης της κοινότητάς τους δίνουν τη συγκατάθεσή τους για να
παντρευτούν.
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Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι ομάδες παρουσιάζουν την εργασία τους.
Ακολουθεί συζήτηση και σύνοψη...

Πληροφορίες για τους εκπαιδευτές:

Το 1989 τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αυτή
είναι μία συμφωνία μεταξύ των χωρών, που δεσμεύονται να εφαρμόσουν και να
επιβάλουν τα εγγυημένα δικαιώματα των παιδιών. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού (CRC) είναι το πιο γρήγορο και το πιο ευρέως επικυρωμένο διεθνές έγγραφο
στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέχρι το 2009, η Σύμβαση είχε επικυρωθεί
από 193 χώρες.
Η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύμβαση στις 3 Δεκεμβρίου του 1992 και έγινε νόμος και στην
χώρα μας (νόμος 2101/92).

Τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν ανθρώπινα δικαιώματα. Η Σύμβαση άλλαξε τον
τρόπο που βλέπουμε τα παιδιά – καλεί να αντιμετωπίζονται τα παιδιά ως ανθρώπινα
όντα με σαφώς καθορισμένα δικαιώματα, όχι ως παθητικά αντικείμενα που έχουν
ανάγκη από φροντίδα.
Παρότι η Σύμβαση έχει συνολικά 54 άρθρα, διέπεται από τέσσερις (4) θεμελιώδεις
αρχές:
-Μη-Διάκριση (άρθρο 2): Δεν πρέπει ούτε να επωφελείσαι, ούτε να υποφέρεις εξ'
αιτίας φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, ή εθνικής, κοινωνικής ή εθνοτικής
καταγωγής, ή εξ' αιτίας οποιασδήποτε πολιτικής ή άλλης θέσης, εξ' αιτίας της κοινωνικής
σου θέσης ή της περιουσίας ή της οικογένειας στην οποία γεννήθηκες, ή επειδή έχεις
κάποια αναπηρία.
-Το Καλύτερο Συμφέρον του Παιδιού (άρθρο 3): Νόμοι και δράσεις που επηρεάζουν
παιδιά πρέπει να θέτουν προτεραιότητα στο τι είναι το καλύτερο για σένα και να σε
ωφελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
-Επιβίωση, Ανάπτυξη και Προστασία (άρθρο 6): Οι αρχές στη χώρα σου πρέπει να σε
προστατεύουν και να βοηθούν ώστε να εξασφαλισθεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξή σου φυσική, πνευματική, ηθική και κοινωνική.
-Συμμετοχή (άρθρο 12): Έχεις το δικαίωμα να εκφράζεις τη γνώμη σου για τις
αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σου και οι απόψεις σου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Στην Ελλάδα, θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ (18) ετών,
εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί
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νομοθεσία.
Επιπλέον σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 3 Ν.
1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25) - Ενήλικος: όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της
ηλικίας του (ενήλικος) είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
(Παιδοκεντρική προσέγγιση στην πρόληψη των πρόωρων γάμων)
4.1 Τι σημαίνει να θέτεις τα συμφέροντα του παιδιού στο επίκεντρο της προστασίας
αυτού; - Καταιγισμός Ιδεών
Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν πολύ σύντομα στο ερώτημα
και σημειώνει τις απαντήσεις σε μια ένα πόστερ. Πραγματοποιείται σύνοψη.
Πληροφορίες για τους εκπαιδευτές:
Το να θέτεις τα συμφέροντα του παιδιού στο κέντρο της προστασίας των παιδιών
σημαίνει να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες και τα δικαιώματα του, όπως
ορίζονται από το νόμο. Οι αποφάσεις που αφορούν το παιδί θα πρέπει να λαμβάνονται
με σκοπό το καλύτερο συμφέρον του και με τη συμμετοχή του.

4.2 Παιχνίδι ρόλων – «Ο Κόσμος της Eileen»
Χρησιμοποιώντας την υπόθεση "Eileen"
Η Eileen είναι 12 ετών και κατάγεται από οικογένεια Ρομά. Είναι περίεργη και αγαπά να
πηγαίνει στο σχολείο. Ο πατέρας της έχει καταλάβει ότι κάποιες φορές επικοινωνεί με ένα
μεγαλύτερο αγόρι. Συνήθως συναντιούνται στην αυλή του σχολείου και μιλάνε. Της
απαγορεύει να βγαίνει έξω από το σπίτι και να πηγαίνει στο σχολείο. Βρίσκει ένα γαμπρό
για την Eileen και ξεκινά την προετοιμασία για το γάμο. Το κορίτσι προσπαθεί να
αντισταθεί σε αυτήν την απόφαση, αλλά ο πατέρας της δεν θέλει να το δεχτεί. Οι
Κοινωνικές Υπηρεσίες απέτυχαν στο να αποτρέψουν το γάμο. Ένα χρόνο αργότερα, η
Eileen γέννησε ένα παιδί.
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους. Προετοιμάζονται για αυτούς και
κάθονται σε κύκλο. Ο συμμετέχοντας με το ρόλο της Eileen μένει στη μέση του κύκλου.
Όλοι οι υπόλοιποι γύρω της έχουν ως αρμοδιότητα να δημιουργήσουν μηνύματα,
ανάλογα με το ρόλο τους. Όσοι δεν έχουν ρόλο παρακολουθούν τη διαδικασία και στο
τέλος κάνουν την ανατροφοδότηση.
Eileen: Είσαι 12 ετών, από οικογένεια Ρομά και σου αρέσει να πηγαίνεις στο σχολείο.
Είσαι ερωτευμένη με ένα αγόρι μεγαλύτερης ηλικίας, με τον οποίο συναντιέστε μετά το
σχολείο, στην αυλή του σχολείου. Σου αρέσει να επικοινωνείς μαζί του. Σέβεσαι την
οικογένειά σου αλλά και τα συναισθήματά σου για το αγόρι είναι σημαντικά για εσένα.
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Αγόρι: Είσαι 17 χρονών και ερωτευμένος με την 12χρονη Eileen. Κάθε μέρα πηγαίνεις στο
σχολείο της για να την δεις και να της μιλήσεις. Οι προσδοκίες σου είναι ότι μια μέρα θα
παντρευτείτε. Τι λες στην Eileen;
Πατέρας: Έχεις μία 12χρονη πολύ όμορφη κόρη. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει αρχίσει να
ενθουσιάζεται με τα αγόρια. Φοβάσαι ότι μπορεί να χάσει την παρθενιά της. Επιπλέον,
δεν σου αρέσει το αγόρι με το οποίο βγαίνει. Έχεις άλλα σχέδια για το γάμο της. Τι λες
στην Eileen;
Μητέρα: Έχεις μία 12χρονη πολύ όμορφη κόρη που τελευταία επικοινωνεί με ένα αγόρι
μεγαλύτερης ηλικίας. Ο σύζυγός σου την σταμάτησε από το σχολείο και την έκλεισε στο
σπίτι. Εσύ παρόλο που δεν εγκρίνεις την απόφαση αυτή, φοβάσαι να εκδηλώσεις την
διαφωνία σου. Η ανησυχία σου είναι να μην προκύψει «ένα κακό όνομα για την κόρη
σου». Τι λες στην Eileen;
Ο δάσκαλος/Η δασκάλα της τάξης: Παρατηρείς ότι η μαθήτριά σου η Eileen συναντά ένα
μεγαλύτερο αγόρι. Εξοικειωμένος/η με τις παραδόσεις της κοινότητας συνειδητοποιείς
ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα για την Eileen και εγκατάλειψη του
σχολείου. Τι λες στην Eileen;
Σχολικός σύμβουλος: Μαθαίνεις από τον δάσκαλο/την δασκάλα της τάξης ότι η Eileen
συναντά ένα μεγαλύτερο αγόρι. Εξοικειωμένος/η με τις παραδόσεις της κοινότητας
συνειδητοποιείς ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα για την Eileen και
εγκατάλειψη του σχολείου. Τι λες στην Eileen;
Φίλος/Φίλη: Η φίλη σου η Eileen συναντιέται με ένα μεγαλύτερο άγνωστο αγόρι. Σου
λέει πόσο ερωτευμένη είναι και πώς ονειρεύονται μια μέρα να είναι μαζί. Αυτό είναι το
μυστικό σας, καθώς ο πατέρας της Eileen είναι πολύ συντηρητικός. Εάν το μάθει, θα την
σταματήσει από το σχολείο και θα της βρει έναν σύζυγο. Τι λες στην Eileen;
Γιαγιά/παππούς: Η εγγονή σου είναι 12 ετών. Αντιλαμβάνεσαι ότι συναντά ένα
αγόρι. Φοβάσαι ότι μπορεί να φύγει μαζί του και να ντροπιαστεί στη γειτονιά. Θεωρείς
ότι η οικογένεια θα πρέπει να επιλέξει έναν κατάλληλο σύζυγο. Τι λες στην Eileen;
Έγγαμη μεγαλύτερη αδελφή: Έχεις μία 12χρονη αδελφή. Τελευταία έχει αποκτήσει φίλο.
Φοβάσαι ότι ο πατέρας σας θα το καταλάβει και θα κάνει το ίδιο που έκανε και με εσένα.
Τι λες στην Eileen;
Κοινωνικός/ή λειτουργός: Εργάζεσαι στο Τμήμα Παιδικής Προστασίας, όπου έχει
εκπέμψει σήμα ότι η Eileen –12 χρονών, από οικογένεια Ρομά, πρόκειται να παντρευτεί.
Τι λες στην Eileen;
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Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Πώς αισθανθήκατε στο ρόλο σας; Ήσασταν σε θέση να πείτε αυτά που θέλατε;
2. Eileen. Πώς αισθάνθηκε στο ρόλο της; Από ποιόν έλαβε υποστήριξη; Τι
χρειάζεσαι? Κατάφερες να πεις αυτό που σκέφτεσαι και αισθάνεσαι; Τι και σε
ποιους ήθελες να πεις κάτι; Σε άκουσαν;
Ο εκπαιδευτής οδηγεί τη συζήτηση προς το πώς τα συμφέροντα του παιδιού βρίσκονται
στο επίκεντρο της παιδικής φροντίδας και προστασίας. Ακολουθείται μια προσέγγιση με
επίκεντρο το παιδί; Πώς αντιδρούν οι ενήλικες - ακολουθούν το συμφέρον του θεσμού,
της οικογένειας, της κοινότητας ή αυτή του παιδιού;...
Πληροφορίες για τον εκπαιδευτή:
Γενικά, και με αφετηρία τη διάταξη του άρ.21 παρ1 του Συντάγματος, οι σχέσεις γονέων
ή τρίτων με τους ανηλίκους, και οι πράξεις και αποφάσεις των πολιτειακών οργάνων,
χαρακτηρίζονται από την επιδίωξη του συμφέροντος του ανηλίκου, καθιστώντας έτσι το
σχετικό νομικό πλαίσιο «παιδοκεντρικό».
Το ηθικό συμφέρον του τέκνου, όπως καθορίζεται στις διάφορες πηγές του δικαίου,
συνίσταται στην προστασία και διασφάλιση της πνευματικής, ψυχικής και σωματικής
υγείας και ανάπτυξής του και στα σχετικά δικαιώματα και ελευθερίες του, ενώ το υλικό
συμφέρον του συνίσταται στην προστασία των δικαιωμάτων του με περιουσιακό
αντικείμενο και πραγματώνεται με τη διοίκηση της περιουσίας του.
Όταν μιλάμε για προσέγγιση με επίκεντρο το παιδί, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή
είναι μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα και τα συμφέροντα των παιδιών και
στην
αναγνώριση
του
γεγονότος
ότι
τα
παιδιά
δεν
ζουν
σε
απομόνωση: είναι μέρος της οικογένειας και της διευρυμένης οικογένειας, μαθητές στο
σχολείο, μέλη της κοινωνίας, των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών στη
χώρα. Στο πλαίσιο των διαφόρων κοινωνικών συστημάτων, υπάρχουν πολλοί
παράγοντες που συμβάλλουν στην σεβασμό ή στην έλλειψη σεβασμού των
δικαιωμάτων του κάθε παιδιού.
Καμία προσέγγιση για την προώθηση της ανάπτυξης, την προστασία και τη συμμετοχή
των παιδιών δεν ήταν επιτυχημένη χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το καθημερινό
περιβάλλον
στο
οποίο
ζουν
τα
παιδιά,
για
να
κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες αυτού του περιβάλλοντος.
Η παιδοκεντρική προσέγγιση θα πρέπει να εφαρμοστεί σε συνεργασία με τις οικογένειες
και τις κοινότητες, να υποστηρίζει την δυνατότητά τους να οικοδομήσουν ένα
υποστηρικτικό, προστατευτικό και με σεβασμό περιβάλλον για τα παιδιά. Όλα τα
προγράμματα θα πρέπει να διεξάγονται με τα παιδιά στο πλαίσιο των οικογενειών τους
και των κοινοτήτων τους. Ο ρόλος του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται το παιδί
είναι υψίστης σημασίας. Για να θέσουμε ένα παιδί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός
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μας, είναι σκόπιμο να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε πώς θα πρέπει να πλησιάσουμε
τα παιδιά, με βάση τα δικαιώματα - με επίκεντρο τα δικαιώματα του παιδιού, και όχι με
τις ανάγκες του περιβάλλοντος.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ανατροφοδότηση; Σύνοψη
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Διαθεσμική και Διατομεακή Συνεργασία για την Πρόληψη Ενάντια
στον Πρόωρο Γάμο

Εργαστήριο για εκπροσώπους της Παιδικής Προστασίας, των
Συστημάτων της Υγείας και της Εκπαίδευσης, της Δικαιοσύνης και
της Αστυνομίας

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 Συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων για την πρόληψη των πρόωρων γάμων;
 Καλές πρακτικές συνεργασίας μεταξύ των θεσμών που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της παιδικής προστασίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
(Συνάντηση Καλωσορίσματος)
1.1 Συνοπτική παρουσίαση της 1ης Ενότητας και εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας.
Ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες.

Η ομάδα κάθεται σε κύκλο. Κάθε συμμετέχοντας απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις:
-Πώς είσαι σήμερα;
-Υπάρχει κάτι από το προηγούμενο σεμινάριο κατάρτισης, που θα ήθελες να μοιραστείς;
-Τι περιμένεις να συμβεί σήμερα;

1.2 Ενεργοποίηση – «Bingo»
Κάθε συμμετέχοντας λαμβάνει μια φόρμα που ονομάζεται «Bingo», η οποία έχει
τυπωμένα διάφορα θέματα.

Δραστηριότητα για την ομάδα:
Περπατήστε ελεύθερα γύρω από το δωμάτιο και κάνοντας ερωτήσεις βρείτε
κάποιον ο οποίος…….:
Κάποιος που του αρέσει να
ξεκουράζεται στην παραλία

Κάποιος που μπορεί να
κολυμπήσει

Κάποιος ο οποίος δεν
καπνίζει

Κάποιος που του αρέσει να
φοράει τζιν

Κάποιος που έχει γενέθλια Κάποιος που τρώει πρωινό
τον Απρίλιο
κάθε μέρα

Κάποιος που έχει πάει στο

Κάποιος που του αρέσει

Κάποιος που αγαπάει τον
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εξωτερικό

να διαβάζει ρομαντικά
μυθιστορήματα

Κάποιος που μιλάει Αγγλικά

Κάποιος που φοβάται τα
ποντίκια

βροχερό καιρό

Κάποιος που έχει 2 παιδιά

Όταν βρείτε το συμμετέχοντα που απάντησε θετικά σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις,
γράψτε το όνομά του/της στο κουτί. Ένα και το ίδιο όνομα δεν μπορεί να υπάρχει σε
περισσότερο από ένα κουτί. Όταν συμπληρώσετε τη φόρμα πείτε «Bingo!» και
ανακοινώστε τα ονόματα που γράφονται εκεί.
Το παιχνίδι συνεχίζεται έως ότου υπάρξει ένας ορισμένος αριθμός νικητών, ανάλογα με
το μέγεθος της ομάδας. Μπορείτε να ετοιμάσετε και να παρέχετε μικρά δώρα στους
νικητές - για παράδειγμα μια σοκολάτα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
(Οι θεσμοί που ασχολούνται με την πρόληψη του πρόωρου γάμου - νομικό πλαίσιο και
πρακτικές)

2.1 Το νομικό πλαίσιο και η εφαρμογή του; καλές πρακτικές και προκλήσεις - εργασία
σε μικρές ομάδες
Ο σκοπός αυτής της άσκησης:
Για να πληροφορηθούν οι συμμετέχοντες σχετικά με το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
κάθε θεσμικό όργανο οφείλει να λειτουργεί όσον αφορά τους πρόωρους γάμους; να
έχουν μια πλήρη εικόνα όλων των δυνατοτήτων στήριξης που μπορούν να προσφέρουν
τα θεσμικά όργανα; να γνωρίζουν πού να αναζητήσουν υποστήριξη εάν χρειαστεί.
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες, τόσες όσες ο αριθμός των θεσμών που
συμμετέχουν στο εργαστήριο: σχολείο, κοινωνικές υπηρεσίες, αστυνομία, δικαστήριο,
ποινική δίωξη, άλλοι. Κάθε ομάδα (ίδρυμα) λαμβάνει ένα πόστερ και ένα καθήκον:
1. Παρουσιάστε το νομικό πλαίσιο και τις πρακτικές που εφαρμόζει το ίδρυμά σας σε
σχέση με τον πρόωρο γάμο.
2. Μοιραστείτε συγκεκριμένες εμπειρίες (επιτυχίες και δυσκολίες) σε σχέση με αυτό
το πρόβλημα.

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι ομάδες παρουσιάζουν τη δουλειά τους
στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Ακολουθεί συζήτηση και σύνοψη.
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Πληροφορίες για τους εκπαιδευτές:
Οι πρόωροι γάμοι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα. Συχνά τα σημάδια, που
υποδηλώνουν έναν επικείμενο πρώιμο γάμο περνούν απαρατήρητα ή αγνοούνται.
Συνήθως οι οικογένειες αποκρύπτουν τον επικείμενο γάμο, ενώ το παιδί φοβάται να το
μοιραστεί.
Οι επιδράσεις στην ανάπτυξη του παιδιού είναι πολύ σοβαρές και είναι σημαντικό
εκείνοι που εργάζονται με παιδιά να είναι ευαίσθητοι σχετικά με το θέμα και ακόμη και
με την υποψία ενός πρόωρου γάμου να αναλάβουν δράση σύμφωνα με τη νομική τους
ισχύ ή να παραπέμψουν την υπόθεση στο αρμόδιο όργανο.

Για παράδειγμα: Το σχολείο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη ή
την ανίχνευση ενός επικείμενου γάμου, αφού τα παιδιά περνούν τον περισσότερο τους
χρόνο εκεί. Οι επαγγελματίες που εργάζονται στα σχολεία δεν είναι πάντα επαρκώς
προετοιμασμένοι γι 'αυτό - μαντεύουν για το πρόβλημα, αλλά δεν ξέρουν πώς να το
προσεγγίσουν, σε ποιον να απευθυνθούν, από ποιον να αναζητήσουν υποστήριξη.
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι θεσμοί που εργάζονται με τα παιδιά να γνωριστούν
μεταξύ τους και να γνωρίσουν αυτό με το οποίο ο καθένας μπορεί να συμβάλει στην
επίλυση του προβλήματος του παιδιού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
(Διαθεσμική και διατομεακή συνεργασία)

Ο σκοπός της ενότητας:
Τα θεσμικά όργανα να συλλογιστούν βαθύτερα τη σημασία της συνεργασίας και να
συζητήσουν τις θεσμικές διαδικασίες με στόχο την αλληλεπίδραση σε αυτόν τον τομέα.
Για να συζητήσουν προτάσεις για την αναθεώρηση υφιστάμενων μηχανισμών
συνεργασίας ή να εισαγάγουν νέες.
3.1 Αλληλεπίδραση σε Δράση - Παιχνίδι Ρόλων
Όλοι οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε κύκλο. Όλοι παίρνουν από ένα αυτοκόλλητο με το
ρόλο και το κολλάνε στα ρούχα τους (οι ρόλοι μπορεί να είναι ένας παιδαγωγός, σχολικός
σύμβουλος, διευθυντής του σχολείου, ένας δάσκαλος/μία δασκάλα, ένας δάσκαλος/μία
δασκάλα τον οποίον/ την οποία το παιδί εμπιστεύεται, ένας κοινωνικός λειτουργός από
το τμήμα Παιδικής Προστασίας, ένας κοινωνικός λειτουργός από την κοινωνική υπηρεσία,
ένας ψυχολόγος, ένας αστυνομικός, ένας εισαγγελέας, ένας δικαστής, ένα μέλος
οικογένειας – ένας γονέας, ένας παππούς/μία γιαγιά, ένας φίλος...). Ορισμένοι από τους
συμμετέχοντες μπορεί να έχουν και τον ίδιο ρόλο. Στη μέση του κύκλου στέκεται ένα
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«παιδί» που διατρέχει τον κίνδυνο πρόωρου γάμου (Eileen - από την περίπτωση μελέτης
παρακάτω). Στα χέρια της κρατάει μια μπάλα από νήμα. Ο εκπαιδευτής ρωτάει το παιδί:
«Με ποιόν θα ήθελες να μοιραστείς το πρόβλημά σου;» και την προτρέπει να ρίξει την
μπάλα στο εν λόγω πρόσωπο από τον κύκλο το οποίο εμπιστεύεται, αφού προηγουμένως
έχει τυλίξει ένα τμήμα του νήματος γύρω από το δάχτυλό της. Αυτός/Αυτή που παίρνει
την μπάλα, επίσης τυλίγει ένα τμήμα του νήματος γύρω από το δάχτυλό του/της και δίνει
την μπάλα και σε έναν άλλο συμμετέχοντα, ο οποίος επίσης θα μπορούσε να
συμπεριληφθεί στην υπόθεση. Αυτό επαναλαμβάνεται έως ότου η μπάλα περάσει από
όλους τους ανθρώπους που μπορούν να υποστηρίξουν το παιδί.
Υπόθεση "Eileen"
Η Eileen είναι 12 ετών και είναι από μια οικογένεια Ρομά. Είναι περίεργη και αγαπά να
πηγαίνει στο σχολείο. Ο πατέρας της καταλαβαίνει ότι κάποιες φορές επικοινωνεί με ένα
μεγαλύτερο αγόρι. Συνήθως συναντιούνται στο σχολείο και μιλάνε. Της απαγορεύει να
βγει έξω από το σπίτι και να πηγαίνει στο σχολείο. Βρίσκει ένα γαμπρό για την Eileen και
ξεκινά την προετοιμασία για το γάμο. Το κορίτσι προσπαθεί να αντισταθεί σε αυτήν την
απόφαση, αλλά ο πατέρας της δεν θέλει να ακούσει.
Ερωτήσεις προς συζήτηση:
-Πώς αισθανθήκατε στο ρόλο σας;
-Πώς αποφασίσατε σε ποιον να δώσετε την μπάλα; Τι σας οδήγησε σε αυτήν την επιλογή;
-Στο παιδί: Βρισκόταν μέσα στον κύκλο κάποιος συμμετέχοντας που εμπιστεύεσαι; Υπήρχε
η ανάγκη να βρίσκεται παρών και κάποιος άλλος μέσα στον κύκλο; Εάν ναι, ποιος;
3.2 Αλληλεπίδραση των θεσμών - Μικρές ομάδες εργασίας
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα πόστερ και την
δραστηριότητα:
1. Τι σημαίνει να εργάζεσαι σε διαθεσμική και διατομεακή συνεργασία;
2. Υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμιζόμενες διαδικασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ
διαφόρων θεσμικών οργάνων/τομέων; Εάν υπάρχουν λειτουργούν καλά στην
πράξη; Μπορούν να βελτιωθούν και πώς;
3. Τι εμποδίζει και τι βοηθά τους θεσμούς/ τους τομείς να συνεργαστούν;

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι ομάδες παρουσιάζουν τη δουλειά τους
στους άλλους συμμετέχοντες. Ακολουθεί συζήτηση και σύνοψη...
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Πληροφορίες για τους εκπαιδευτές:

Οι ενέργειες που ακολουθεί ο επαγγελματίας για τη διαχείριση ενός περιστατικού
πιθανής κακοποίησης ή παραμέλησης παιδιού εξαρτώνται από:
-την ειδικότητά του
-τον τύπο της κακοποίησης
-τη φάση στην οποία βρίσκεται το περιστατικό, δηλαδή εάν υπάρχει υποψία
κακοποίησης ή παραμέλησης υπό εξέταση ή εάν έχει γίνει αναφορά του περιστατικού
στις αρμόδιες αρχές και βρίσκεται υπό διερεύνηση.
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Ο επαγγελματίας αναγνωρίζει σημάδια κακοποίησης –
παραμέλησης ή ενημερώνεται για υπόνοιες

Αν πρόκειται για αποκάλυψη σεξουαλικής
κακοποίησης από το ίδιο το παιδί γίνεται
αμέσως αναφορά στις αρμόδιες αρχές

ΥΠΟΨΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ

Επιδιώκεται συνεργασία
γονέων/φροντιστών για
περαιτέρω διερεύνηση

Οι γονείς/φροντιστές δεν
συναινούν

Αναφορά στην αρμόδια
εισαγγελική αρχή

Οι γονείς/φροντιστές
συναινούν

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Διεξάγει σωματική εξέταση
και λαμβάνει ολοκληρωμένο
ιστορικό του παιδιού και της
οικογένειας

Διενεργεί μια σειρά αρχικών
ανιχνευτικών κλινικών
συνεντεύξεων με το παιδί
και τους γονείς /φροντιστές

Διενεργεί μία
σειρά αρχικών
ανιχνευτικών
κλινικών
συνεντεύξεων με
το παιδί και τους
γονείς/φροντιστές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Διενεργεί αρχικές
συναντήσεις με την
ευρύτερη
οικογένεια ή/ και με
κάθε άλλο
φροντιστή

Χορηγεί
ψυχομετρικά τεστ

ΣΑΦΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ

Αναφορά στην αρμόδια
εισαγγελική αρχή

Παρακολούθηση περιστατικού ήπιας βαρύτητας από
υπηρεσίες ψυχικής υγείας για θεραπευτική αντιμετώπιση
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Πληροφορίες για τους εκπαιδευτές:
Πού πραγματοποιείται αναφορά;
Α) Γραπτώς
 Στις εισαγγελικές αρχές (Εισαγγελία Πρωτοδικών, Τμήμα Ανηλίκων Αθηνών ή σε άλλο αρμόδιο
τμήμα)
Αθήνα: τηλ. 210 8827993
Πειραιάς: τηλ. 213 2157151
Θεσσαλονίκη: τηλ. 2310507166

 Στην Ελληνική Αστυνομία




στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής τηλ. 210 6476573,
στο Τμήμα Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής της Διεύθυνσης
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης τηλ. 2310 388456,
στις κατά τόπους υπηρεσίες ασφαλείας των νομών ή στην άμεση δράση 100

 Για αναφορές περιστατικών διαδικτυακής παρενόχλησης - παιδοφιλίας ή παιδικής
πορνογραφίας, είναι δυνατή η επικοινωνία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος



στην ειδική τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών 11188 ή
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση ccu@cybercrimeunit.gov.gr

 Στο Συνήγορο του Πολίτη-Συνήγορο του Παιδιού


τηλ. 2131306744, 2131306710, 2131306703 (γραμματεία)
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 16:00
 στη Γραμμή για τα Παιδιά 8001132000 χωρίς χρέωση,
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 16:00
Η έγγραφη αναφορά δεν είναι ανώνυμη προς το Συνήγορο, αλλά διασφαλίζεται η τήρηση ανωνυμίας
προς τρίτους.

Β) Προφορικά
 Στην 24ωρη Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107 του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
 Στην τηλεφωνική γραμμή Μαζί για το Παιδί 115 25
(Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 21:00)

 Στην 24ωρη Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά 1056 του Συλλόγου Χαμόγελο του
Παιδιού, χωρίς χρέωση.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4
(Θεσμοί που ασχολούνται με την πρόληψη του πρόωρου γάμου - κοινή δράση)
4.1. Σχέδιο κοινών δράσεων (Διαχείριση Υποθέσεων)
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα πόστερ με την
υπόθεση και ένα καθήκον:
1. Δημιουργήστε ένα σχέδιο κοινών δράσεων των θεσμικών οργάνων για την
προστασία των παιδιών από τον πρόωρο γάμο. Λάβετε υπόψη σας ότι τα
συμφέροντα του παιδιού θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της παιδικής
φροντίδας.
2. Ποιοί επαγγελματίες, ποιοι θεσμοί, και ποιοί πόροι/ ποιές πηγές θα χρειαστούν
για να αποτρέψετε έναν πρόωρο γάμο;
Πληροφορίες για τους εκπαιδευτές:
Πριν από την έναρξη της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι
οι συμμετέχοντες έχουν επίγνωση της έννοιας της παιδοκεντρικής προσέγγισης. Αυτό
σημαίνει ότι θέτουμε τα συμφέροντα του παιδιού στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και
διασφαλίζουμε τα δικαιώματα του που ορίζονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού και που σχετίζονται με τα εθνικά έγγραφα. Οι αποφάσεις που αφορούν το
παιδί πρέπει να λαμβάνονται με σκοπό το συμφέρον του και με τη συμμετοχή του.

Υπόθεση "Eileen"
Η Eileen είναι 12 ετών και είναι από μια οικογένεια Ρομά. Είναι περίεργη και αγαπά να
πηγαίνει στο σχολείο. Ο πατέρας της καταλαβαίνει ότι κάποιες φορές επικοινωνεί με ένα
μεγαλύτερο αγόρι. Συνήθως συναντιούνται στο σχολείο και μιλάνε. Της απαγορεύει να
βγει έξω από το σπίτι και να πηγαίνει στο σχολείο. Βρίσκει ένα γαμπρό για την Eileen και
ξεκινά την προετοιμασία για το γάμο. Το κορίτσι προσπαθεί να αντισταθεί σε αυτήν την
απόφαση, αλλά ο πατέρας της δεν θέλει να ακούσει.
Υπόθεση "Melissa"
Η Melissa είναι 13 ετών - όμορφη, αρεστή από τα αγόρια. Το σχολείο δεν την προσελκύει
πολύ. Έχει ένα αγόρι 18 χρονών. Οι δύο τους συναντιούνται κρυφά, καθώς οι Ρομά
αποδοκιμάζουν οποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ αγοριού και κοριτσιού πριν από το
γάμο. Στην Melissa αρέσει ο φίλος της και θέλει να είναι μαζί του. Ένα βράδυ
αποφασίζουν να το σκάσουν μακριά. Οι γονείς της Melissa δεν εγκρίνουν την πράξη της,
αλλά λόγω της παράδοσης της κοινότητάς τους δίνουν τη συγκατάθεσή τους για να
παντρευτούν.
Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι ομάδες παρουσιάζουν τη δουλειά τους
στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Ακολουθεί συζήτηση και σύνοψη με ιδιαίτερη έμφαση
στη διαθεσμική και διατομεακή συνέχεια της συνεργασίας.
5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ανατροφοδότηση; Σύνοψη
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Πληροφορίες Συμμετέχοντα:
Γυναίκα ,
Άνδρας , Ηλικία ........ ετών, Έτη
εργασιακής εμπειρίας………,
Επάγγελμα…………………….................................., Τόπος Εργασίας…………………………………………
Παρακαλώ αναφέρεται μέχρι σε ποιό βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την καθεμία από τις
παρακάτω δηλώσεις:
1. Έχω πολλούς ενδιαφερόμενους από την κοινότητα των Ρομά.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ





Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ





2. Ο πρόωρος γάμος αποτελεί παράδοση της κοινότητας των Ρομά.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


3. Οι πρόωροι γάμοι στην κοινότητα των Ρομά αποτελούν βία ενάντια στα παιδιά, αλλά εκείνοι
δεν μπορούν να το κατανοήσουν.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ





Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ





4. Τα παιδιά στην κοινότητα των Ρομά ωριμάζουν γρηγορότερα.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


5. Οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται ομαδικά.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ
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6. Ο πρόωρος γάμος διακόπτει την ανάπτυξη των παιδιών που προέρχονται από την κοινότητα
των Ρομά.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ





7. Η εμπλοκή της αστυνομίας στην πρόληψη του πρόωρου γάμου θεωρείται ανάρμοστη από την
κοινότητα των Ρομά.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ





8. Η πρόληψη του πρόωρου γάμου θα πρέπει να συνάδει με τις διαδικασίες για ατομική
αξιολόγηση και προγραμματισμό παρεμβάσεων.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ





9. Ένας πρόωρος γάμος αποτελεί σωτήρια λύση για έξοδο από την κατάσταση της φτώχειας.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ





Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ





10. Μετά το γάμο, τα παιδιά δεν μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


11. Είναι αδύνατο να μιλάμε για σεξουαλικότητα και πρόληψη ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης στην
κοινότητα των Ρομά.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ
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12. Η πρόληψη των πρόωρων γάμων αποτελεί προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών της
κοινότητας των Ρομά.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ





13. Η πρόληψη των πρόωρων γάμων στην κοινότητα των Ρομά είναι ευθύνη των ίδιων των Ρομά.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ





14. Η πρόληψη των πρόωρων γάμων είναι ευθύνη των κοινωνικών υπηρεσιών.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ





15. Δεν μπορώ να εξηγήσω στους Ρομά ότι ο γάμος μεταξύ παιδιών θεωρείται έγκλημα.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ





16. Το σύστημα παιδικής προστασίας υποστηρίζει τη βία εάν δεν αποτρέπει τους πρόωρους
γάμους.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ





17. Οι επαγγελματίες δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν το ζήτημα του πρόωρου γάμου.

Συμφωνώ


Μάλλον συμφωνώ


Δεν ξέρω


Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ





44
Το Πρόγραμμα «Δίκτυο Πρόληψης Ενάντια στον Πρόωρο Γάμο» συγχρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Rights, Equality and Citizenship»

18. Η πρόληψη και η εργασία στο ζήτημα «βία» θα πρέπει να περιλαμβάνει εκπροσώπους από
τους παρακάτω τομείς:
 Σύστημα Υγείας
 Αστυνομία
 Εκπαίδευση
 Κοινωνικές Υπηρεσίες
 Επείγοντα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
για την Πρόληψη Ενάντια στον Πρόωρο Γάμο
για Παιδιά

Δίκτυο Πρόληψης Ενάντια Στον Πρόωρο Γάμο
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Απευθύνεται σε ειδικούς/εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους, κοινωνικούς
λειτουργούς, ψυχολόγους που δουλεύουν με παιδιά στην κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
Το πρόγραμμα αποτελείται από πέντε (5) ενότητες, κάθε μία από τις οποίες έχει διάρκεια
μία (1) ώρα. Θα χρησιμοποιηθούν διαδραστικές μέθοδοι, ασκήσεις και παιχνίδια.
ΣΚΟΠΟΣ:
Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να….
 Επιλύουν συγκρούσεις που συνδέονται με το φύλο με μη βίαιους τρόπους;
 οικοδομούν σχέσεις ισότητας μεταξύ των φύλων;
 προλαμβάνουν τους πρόωρους γάμους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:
• Οι εκπαιδεύσεις διεξάγονται από δάσκαλο/παιδαγωγό, παιδαγωγικό σύμβουλο,
ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό.
• Ο εκπαιδευτής δεν καθορίζει μόνο τα καθήκοντα, αλλά επίσης παρακολουθεί και πώς
εξελίσσονται οι διεργασίες στην ομάδα (δραστηριότητα, κίνητρα, συγκρούσεις). Παίζει το
ρόλο του διαμεσολαβητή, εστιάζοντας στο γεγονός ότι οι απόψεις και οι ιδέες του
καθενός στην ομάδα είναι εξίσου πολύτιμες για την ομαδική εργασία.
ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ:
Όλοι οι συμμετέχοντες και ο εκπαιδευτής κάθονται σε ένα κύκλο, εκτός από όταν
δουλεύουν σε μικρές ομάδες ή όταν μια άσκηση απαιτεί διαφορετική οργάνωση. Το
γεγονός ότι κάθονται σε ένα κύκλο, σε πολλά παιδιά μπορεί να φανεί ασυνήθιστο ακόμα
και άβολο στην αρχή, γι' αυτό θα ήταν καλό να τους εξηγήσουμε ποιος είναι ο σκοπός δηλαδή, ούτως ώστε να είναι όλοι ίσοι κατά τη διάρκεια των ενοτήτων.

Υλικά και τεχνικοί πόροι απαραίτητα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων: πόστερ,
μαρκαδόροι, πίνακας παρουσιάσεων (flipchart), μια μικρή μπάλα, χαρτοταινία/σελοτέιπ,
αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων (post-it), λευκές κόλλες χαρτί Α4, στυλό, ψαλίδι,
πολύχρωμα φύλλα χαρτί, μολύβια, μικρά κομμάτια χρωματιστό χαρτί, ένας φορητός
υπολογιστής, ένας προβολέας πολυμέσων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Στόχοι:
 Τα παιδιά συστήνονται μεταξύ τους, αν η ομάδα αποτελείται από παιδιά
διαφορετικών τάξεων, ή γνωρίζονται μεταξύ τους περισσότερο εάν οι ενότητες
πραγματοποιούνται με μαθητές από την ίδια τάξη;
 Να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα εργασίας.
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει και ενημερώνει τα παιδιά για το πρόγραμμα, τις
δραστηριότητες τις οποίες χρειάζεται να υλοποιήσουν, το χρονοδιάγραμμα και την
διάρκεια της εκπαίδευσης.

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στις επόμενες ενότητες θα διασκεδάσουμε, αλλά και θα εργαστούμε από κοινού. Για να
αισθάνεται καλά ο καθένας από εμάς, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι κανόνες
της ομάδας. Ο εκπαιδευτής προσκαλεί τα παιδιά να δώσουν προτάσεις αναφορικά με
τους κανόνες. Τα παιδιά προτείνουν κάποιες και ο εκπαιδευτής τις καταγράφει σε ένα
πόστερ.
Δείγματα κανόνων: Ακούμε ο ένας τον άλλον; Ακρίβεια αναφορικά με τον χρόνο; Όχι
πρόχειρες εικασίες και ύβρεις; Κινητά τηλέφωνα – Σε σιωπηλή λειτουργία; Συζητάμε μόνο
για ότι συμβαίνει μέσα στην ομάδα…
III. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
3.1. Ο προσωπικός μου φάκελος – ένα παιχνίδι για εισαγωγή και γνωριμία
Στα παιδιά δίνονται έτοιμες κάρτες / κάρτες, όπου θα μοιραστούν συγκεκριμένες
πληροφορίες για τους ίδιους – Παράρτημα 1
Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΜΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ
Όνομα: ………………………………………………………………………………………………………………………
Είμαι …………………………….. χρονών.

Έχω ………………………….. αδελφούς / αδελφές

Αγαπημένο Φαγητό: …………………………………….., Ρόφημα: ………………………………………...
Το αγαπημένο μου σχολικό μάθημα είναι………………………………………………………………….
Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να…………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Θυμώνω με…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Τα παιδιά έχουν πέντε (5) λεπτά για να συμπληρώνουν τον «προσωπικό τους φάκελο».
Στην συνέχεια, ο εκπαιδευτής τους χωρίζει σε μικρές ομάδες / Από 3 – 4 παιδιά στην κάθε
ομάδα. Σε μικρές ομάδες, ο καθένας παίρνει τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί από
τους άλλους συμμετέχοντες. Επιλέγεται ένας «ομιλητής», ο οποίος παρουσιάζει τους
συμμετέχοντες της μικρής ομάδας στους υπολοίπους, εστιάζοντας σε ομοιότητες «στους
φακέλους» των παιδιών της ομάδας, εάν υπάρχουν.
3.2. Καρποφόρο δέντρο
Ο εκπαιδευτής ζωγραφίζει σε ένα πόστερ ένα δέντρο με κλαδιά. Κάθε συμμετέχοντας
πρέπει να σχεδιάσει ένα φρούτο πάνω στο πόστερ που τον/την χαρακτηρίζει και να
γράψει το όνομά του/της δίπλα σε αυτό. Στη συνέχεια, όλα τα παιδιά μοιράζονται τα
εξής:
-Γιατί επέλεξα αυτό το φρούτο;
-Με τι το συνδέω;
-Σε ποιο σημείο στο δέντρο βλέπω τον εαυτό μου και γιατί;
3.3. Ένας Πύργος
(Ο στόχος είναι να μάθουν πώς να εργάζονται ως ομάδα και να κατανοήσουν τα
πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας)
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες. Κάθε ομάδα λαμβάνει 2 πακέτα μακαρόνια,
χαρτοταινία και ένα μανιτάρι. Η αποστολή είναι κάθε ομάδα ξεχωριστά, να οικοδομήσει
ένα πύργο από μακαρόνια. Ο κάθε πύργος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερος,
σταθερός και να είναι σε θέση να αντέξει ένα μανιτάρι στην κορυφή του.
Οι ομάδες εργάζονται πάνω στην δημιουργία των πύργων τους για 15-20 λεπτά σε
απομακρυσμένα σημεία, χωρίς το δικαίωμα να παρακολουθεί η μία την άλλη και να
μιλάνε. Όταν είναι έτοιμοι ή όταν ο χρόνος που τους δόθηκε τελειώσει, οι ομάδες
παρουσιάζουν την δουλειά τους.
Ερωτήσεις Συζήτησης:
 Πώς μοιράσατε τις ευθύνες στην ομάδα σας – ποιος έδινε τις ιδέες, ποιοι ήταν οι
κύριοι κατασκευαστές του πύργου?
 Ενεπλάκησαν όλοι κατά κάποιο τρόπο στην δραστηριότητα?
 Τι θα μπορούσε να έχει γίνει ώστε να εμπλακούν όλοι?
 Είχατε αρκετές ιδέες για το πώς ο πύργος θα πρέπει να μοιάζει? Εάν ναι, πώς
διαλέξατε ακριβώς αυτήν την ιδέα?
 Πώς αισθάνεστε για το τελικό αποτέλεσμα?
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IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Ανατροφοδότηση:
Όλοι κάθονται σε έναν κύκλο. Ο εκπαιδευτής μοιράζεται σε μία πρόταση τα
συναισθήματα σχετικά με την ολοκληρωμένη δραστηριότητα και προτείνει σε κάθε έναν
από τους συμμετέχοντες να κάνουν το ίδιο ακολουθώντας το ακόλουθο παραδειγματικό
μοντέλο:
Για εμένα αυτή η μέρα ήταν χρήσιμη σε αυτό…………………………………………………………, ή
Σήμερα πιο ενδιαφέρον για μένα ήταν όταν…………………………., επειδή………………………
Εσύ?

Υλικά που χρειάζονται
Πόστερ, πίνακας παρουσιάσεων (flipchart), μαρκαδόροι, στυλό, μικρή μπάλα, μακαρόνια,
σελοτέιπ, 2 μανιτάρια

Παράρτημα 1
Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΜΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ
Όνομα: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Είμαι …………………………….. χρονών.

Έχω ………………………….. αδελφούς / αδελφές

Αγαπημένο Φαγητό: …………………………………….., Ποτό: ……………………………………………..
Το αγαπημένο μου σχολικό μάθημα είναι………………………………………………………………….
Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να…………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Θυμώνω με…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΜΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ
Όνομα: …………………………………………………………………………………………………………………..….
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Είμαι …………………………….. χρονών.

Έχω ………………………….. αδελφούς / αδελφές

Αγαπημένο Φαγητό: …………………………………….., Ποτό: ……………………………………………..
Το αγαπημένο μου σχολικό μάθημα είναι………………………………………………………………….
Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να…………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Θυμώνω με…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Παράρτημα 1

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΜΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ
Όνομα: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Είμαι …………………………….. χρονών.

Έχω ………………………….. αδελφούς / αδελφές

Αγαπημένο Φαγητό: …………………………………….., Ποτό: ……………………………………………..
Το αγαπημένο μου σχολικό μάθημα είναι………………………………………………………………….
Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να…………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Θυμώνω με…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΜΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ
Όνομα: ………………………………………………………………………………………………………………………
Είμαι …………………………….. χρονών.

Έχω ………………………….. αδελφούς / αδελφές

Αγαπημένο Φαγητό: …………………………………….., Ποτό: ……………………………………………..
Το αγαπημένο μου σχολικό μάθημα είναι………………………………………………………………….
Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να…………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Θυμώνω με…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΒΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ
Στόχοι
Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την βία και τις διάφορες εκφάνσεις της.
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
-Πώς είστε σήμερα? Πώς αισθάνεστε?
-Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να μοιραστείτε?
-Τι αναμένετε να συμβεί?
Υπενθύμιση των κανόνων για την ομαδική εργασία / από την πρώτη ενότητα.

II. ΈΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ
Η γροθιά
Τα παιδιά ομαδοποιούνται σε ζευγάρια. Ένα από τα παιδιά σε κάθε ζευγάρι σφίγγει το
χέρι του/της σε μια γροθιά. Η αποστολή του άλλου παιδιού είναι να βρει έναν τρόπο για
να ανοίξει την γροθιά. Έχουν ένα λεπτό (1) για να το κάνουν αυτό. Έπειτα αλλάζουν τους
ρόλους τους.
Τέλος, οι συμμετέχοντες μοιράζονται με την υπόλοιπη ομάδα αν και πώς πέτυχαν
αποτελέσματα. Πιθανότατα τα περισσότερα παιδιά προσπάθησαν να λύσουν το
πρόβλημα, πρώτα χρησιμοποιώντας σωματική δύναμη.
Ο εκπαιδευτής συνοψίζει ότι η χρήση σωματικής δύναμης δεν είναι η καλύτερη και η πιο
επιτυχημένη λύση και είναι καλό να προσπαθούμε να βρίσκουμε εναλλακτικές λύσεις.
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III. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
3.1. Συνειρμική Αράχνη

ΒΙΑ

Η ομάδα κάθεται σε έναν κύκλο. Μια μικρή μπάλα περνάει από συμμετέχοντα σε
συμμετέχοντα στον κύκλο και ο καθένας μοιράζεται ότι αυτός/αυτή αντιλαμβάνεται από
τη λέξη «βία».
Ο εκπαιδευτής καταγράφει σε ένα πόστερ τις απαντήσεις με τη μορφή μιας συνειρμικής
αράχνης, προσθέτοντας στο τέλος αυτά που δεν μάντεψαν τα παιδιά (προσβολές,
εξάπλωση φημών και ψευδών ισχυρισμών, καταστροφή προσωπικής περιουσίας,
εμπορία ανθρώπων, απαγωγές, κλπ). Ο εκπαιδευτής έχει ως στόχο να ομαδοποιήσει τους
συσχετισμούς των παιδιών σύμφωνα με τέσσερις τύπους βίας (σωματική, ψυχολογική,
σεξουαλική και παραμέληση).
Για να βοηθήσουμε τον εκπαιδευτή……..

Βία είναι κάθε πράξη που προκαλεί βλάβη σε ένα άτομο ή σε μία ομάδα ανθρώπων
παρά τη θέλησή τους και δηλώνει διαφωνία. Η βία είναι μία ενέργεια που εφαρμόζεται
για την επίτευξη δύναμης και έλεγχου πάνω στο θύμα.

Η σωματική βία προκαλεί σωματικό τραυματισμό, πόνο ή ταλαιπωρία χωρίς διαταραχή
της υγείας.

Η ψυχολογική βία είναι όλες οι ενέργειες που έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στην ψυχική
υγεία και στην ανάπτυξη του παιδιού, όπως η υποτίμηση, η κοροϊδευτική συμπεριφορά,
οι απειλές, οι διακρίσεις, η απόρριψη ή άλλες μορφές αρνητικής συμπεριφοράς.

53
Το Πρόγραμμα «Δίκτυο Πρόληψης Ενάντια στον Πρόωρο Γάμο» συγχρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Rights, Equality and Citizenship»

Σεξουαλική βία: οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα κατά την οποία ο ενήλικας
χρησιμοποιεί ένα παιδί για την δική του σεξουαλική ικανοποίηση.

Παραμέληση: η αποτυχία του γονέα ή του κηδεμόνα του παιδιού να διασφαλίσει την
ανάπτυξή του στους ακόλουθους τομείς: υγεία, εκπαίδευση, συναισθηματική ανάπτυξη,
διατροφή, παροχή στέγασης/κατοικίας και ασφάλειας, όταν αυτός/αυτή είναι σε θέση
να το κάνει.

3.2. Αναγνωρίζοντας Καταστάσεις
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 3 ή 4 ομάδες, όπως καταμετρώνται – «πρώτη – δεύτερη
– Τρίτη». Κάθε ομάδα λαμβάνει μία κόλλα χαρτί με καταστάσεις για αναγνώριση της βίας
και στυλό (Παράρτημα 2).
Δραστηριότητα: Συμπληρώστε τον πίνακα του παραρτήματος όσο πιο γρήγορα μπορείτε
και με ακρίβεια, τοποθετώντας το σύμβολο «+» μέσα στο άδειο κουτάκι – σε περιπτώσεις
όπου υπάρχει βία ή το σύμβολο «-» σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται βία.
Καταστάσεις:
Λύσεις για τους εκπαιδευτές:
Νο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1

Δύο παιδιά, λένε άσχημα πράγματα για ένα τρίτο παιδί, πίσω από την πλάτη
του.

+

2

Ο πατέρας χαστουκίζει τον γιό.

+

3

Ένα παιδί σκοντάφτει πάνω στον συμμαθητή του επίτηδες.

+

4

Έφηβοι παίζουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι όπου πρέπει να πυροβολήσουν.

-

5

Κορίτσι / Αγόρι διαδίδει κακές φήμες για τους συμμαθητές/συμμαθήτριες
του.

+

6

Παιδιά παλεύουν στο σχολείο.

+

7

Αγόρι αγκαλιάζει / φιλάει ένα κορίτσι χωρίς την συγκατάθεσή της.

+

8
9
10
11

Αγόρι / Κορίτσι διαδίδει στο Διαδίκτυο ντροπιαστικές φωτογραφίες
συμμαθητή / συμμαθήτριας.
Ο δάσκαλος / Η δασκάλα σηκώνει μαθητή / μαθήτρια στον πίνακα για να
τον/την εξετάσει.
Ένας άνδρας αναγκάζει μαθητή / μαθήτρια να τον αγγίξει σε ευαίσθητα
σημεία.
Μία σερβιτόρα ρίχνει κατά λάθος ζεστό καφέ σε κάποιον.

+/-

+
+
-
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12

Παιδιά βρίσκουν στο δρόμο ένα πορτοφόλι και δεν το δίνουν στην
αστυνομία.

-

13

Ένα παιδί -12 χρονών- δεν λαμβάνει αρκετό φαγητό στο σπίτι του.

+

14

Γονείς παντρεύουν την κόρη τους, η οποία είναι 13 χρονών.

+

15

Παιδί σπρώχνει κατά λάθος συμμαθητή / συμμαθήτριά του.

-

16

Παιδί σχίζει επίτηδες το τετράδιο συμμαθητή / συμμαθήτριάς του.

+

17

Μαθητές παίρνουν τα χρήματα μικρότερων ηλικιακά παιδιών στο προαύλιο
του σχολείου.

+

18

Ένας δάσκαλος / Μία δασκάλα βάζει τεστ στους μαθητές του / τις.

-

19

Οι γονείς απαιτούν από το παιδί τους να κάνει τις εργασίες του για το σπίτι
σε τακτική βάση.

-

20

Οι μαθητές απαιτείται να πηγαίνουν στο σχολείο με στολή.

-

21

Τα παιδιά κοροϊδεύουν ένα συμμαθητή / μία συμμαθήτριά τους.

+

Οι γονείς απαιτούν από τα παιδιά τους να τηρούν τις ώρες που πρέπει να
γυρίσουν σπίτι.
Παιδί γράφει προσβλητικά σχόλια κάτω από μία φωτογραφία συμμαθητή /
συμμαθήτριάς του, στο Facebook.
Γονείς δεν επιτρέπουν στον γιό τους -15 χρονών- να επισκέπτεται νυχτερινά
μαγαζιά.

+

Γονείς δεν πηγαίνουν το παιδί τους στην παραλία.

-

22
23
24
25

-

Μετά την συμπλήρωση της δραστηριότητας σε μικρές ομάδες εργασίας ακολουθεί
συζήτηση. Ο εκπαιδευτής διαβάζει τις καταστάσεις, μία προς μία, και κάθε ομάδα δίνει
μία αιτιολογημένη απάντηση γιατί υπάρχει ή δεν υπάρχει βία στην κάθε περίπτωση. Εάν
είναι απαραίτητο, ο εκπαιδευτής δίνει περαιτέρω πληροφορίες.
IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Ανατροφοδότηση:
Όλοι κάθονται σε έναν κύκλο. Ο εκπαιδευτής μοιράζεται σε μία πρόταση τα
συναισθήματα σχετικά με την ολοκληρωμένη δραστηριότητα και προτείνει σε κάθε έναν
από τους συμμετέχοντες να κάνουν το ίδιο ακολουθώντας το ακόλουθο παραδειγματικό
μοντέλο:
Για εμένα αυτή η μέρα ήταν χρήσιμη σε αυτό…………………………………………………………, ή
Σήμερα πιο ενδιαφέρον για μένα ήταν όταν…………………………., επειδή………………………
Εσύ?
Υλικά που χρειάζονται
Πόστερ, πίνακας παρουσιάσεων (flipchart), μαρκαδόροι, στυλό, μια μικρή μπάλα

55
Το Πρόγραμμα «Δίκτυο Πρόληψης Ενάντια στον Πρόωρο Γάμο» συγχρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Rights, Equality and Citizenship»

Παράρτημα 2
Νο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1

Δύο παιδιά, λένε άσχημα πράγματα για ένα τρίτο παιδί, πίσω από την πλάτη του.

2

Ο πατέρας χαστουκίζει τον γιό.

3

Ένα παιδί σκοντάφτει πάνω στον συμμαθητή του επίτηδες.

4

Έφηβοι παίζουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι όπου πρέπει να πυροβολήσουν.

5

Κορίτσι / Αγόρι διαδίδει κακές φήμες για τους συμμαθητές/συμμαθήτριες του.

6

Παιδιά παλεύουν στο σχολείο.

7

Αγόρι αγκαλιάζει / φιλάει ένα κορίτσι χωρίς την συγκατάθεσή της.

8
9

+/-

Αγόρι / Κορίτσι διαδίδει στο Διαδίκτυο ντροπιαστικές φωτογραφίες συμμαθητή /
συμμαθήτριας.
Ο δάσκαλος / Η δασκάλα σηκώνει μαθητή / μαθήτρια στον πίνακα για να τον/την
εξετάσει.

10

Ένας άνδρας αναγκάζει μαθητή / μαθήτρια να τον αγγίξει σε ευαίσθητα σημεία.

11

Μία σερβιτόρα ρίχνει κατά λάθος ζεστό καφέ σε κάποιον.

12

Παιδιά βρίσκουν στο δρόμο ένα πορτοφόλι και δεν το δίνουν στην αστυνομία.

13

Ένα παιδί -12 χρονών- δεν λαμβάνει αρκετό φαγητό στο σπίτι του.

14

Γονείς παντρεύουν την κόρη τους, η οποία είναι 13 χρονών.

15

Παιδί σπρώχνει κατά λάθος συμμαθητή / συμμαθήτριά του.

16

Παιδί σχίζει επίτηδες το τετράδιο συμμαθητή / συμμαθήτριάς του.

17

Μαθητές παίρνουν τα χρήματα μικρότερων ηλικιακά παιδιών στο προαύλιο του
σχολείου.

18

Ένας δάσκαλος / Μία δασκάλα βάζει τεστ στους μαθητές του / τις.

19

Οι γονείς απαιτούν από το παιδί τους να κάνει τις εργασίες του για το σπίτι σε τακτική
βάση.

20

Οι μαθητές απαιτείται να πηγαίνουν στο σχολείο με στολή.

21

Τα παιδιά κοροϊδεύουν ένα συμμαθητή / μία συμμαθήτριά τους.

22

Οι γονείς απαιτούν από τα παιδιά τους να τηρούν τις ώρες που πρέπει να γυρίσουν
σπίτι.
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23

Παιδί γράφει προσβλητικά σχόλια κάτω από μία φωτογραφία συμμαθητή /
συμμαθήτριάς του, στο Facebook.

24

Γονείς δεν επιτρέπουν στον γιό τους -15 χρονών- να επισκέπτεται νυχτερινά μαγαζιά.

25

Γονείς δεν πηγαίνουν το παιδί τους στην παραλία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στόχος
Τα παιδιά μαθαίνουν να διακρίνουν τις ίσες από τις άνισες σχέσεις και να αναγνωρίζουν
τα σημάδια προσβλητικής/απαράδεκτης συμπεριφοράς.
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
-Πώς είστε σήμερα?
-Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να μοιραστείτε?
-Τι αναμένετε να συμβεί?

II. ΈΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ
1.1. «Δίκτυο Σχέσεων»
Όλοι οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε κύκλο. Κάθε ένας παίρνει ένα αυτοκόλλητο χαρτί
(post it) με ένα ρόλο, το οποίο θα πρέπει να κολλήσει σε περίοπτη θέση στο ένδυμά του
(οι ρόλοι μπορεί να είναι: ένας δάσκαλος / μία δασκάλα, ένας σχολικός σύμβουλος, μια
μητέρα, ένας πατέρας, ένα αγόρι, ένα κορίτσι, ένα συμμαθητής / μία συμμαθήτρια, ένας
παππούς, μία γιαγιά, ένας φίλος ...). Εάν οι συμμετέχοντες είναι περισσότεροι από τους
ρόλους, κάποιοι από αυτούς μπορούν να έχουν τους ίδιους ρόλους.
Ο εκπαιδευτής προτείνει τα παιδιά να (ανάλογα με το ρόλο τους) να φανταστούν με
ποιους χρειάζεται να αλληλεπιδρούν συχνά. Στην συνέχεια εκείνος / εκείνη ρίχνει μια
μπάλα νήματος σε ένα από τα παιδιά, έχοντας προηγουμένως τυλίξει ένα κομμάτι του
νήματος γύρω από το δάχτυλό του / της. Το παιδί παίρνει την μπάλα νήματος, κάνει το
ίδιο και περνά την μπάλα νήματος σε ένα άλλο παιδί, με το οποίο (σύμφωνα με το ρόλο
του / της) επικοινωνεί πιο συχνά. Αυτό επαναλαμβάνεται έως ότου η μπάλα περάσει από
όλους τους συμμετέχοντες.
Ο εκπαιδευτής συνοψίζει το παιχνίδι σχετικά με τους τύπους των σχέσεων στους οποίους
βρισκόμαστε καθημερινά: μεταξύ παιδιών και γονέων, μεταξύ συμμαθητών/ φίλων /
συναδέλφων, συγγενών, αγοριών και κοριτσιών… Τέλος, εστιάζει στη ρομαντική σχέση
μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, η οποία εξετάζεται στην επόμενη άσκηση.
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III. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
3.1. Ίση και άνιση σχέση ανάμεσα σε ένα αγόρι και ένα κορίτσι (συγκρίνονται σε ένα
πόστερ)
Το Πόστερ έχει σχεδιασμένο τον ακόλουθο πίνακα:
Ίση Σχέση
Μία σχέση στην οποία αισθάνεσαι καλά
……

Άνιση Σχέση
Μία σχέση στην οποία δεν αισθάνεσαι καλά
……

Κάθε ένας στην ομάδα μοιράζεται χαρακτηριστικά, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιον
διαχωρίζουν την ίση από την άνιση σχέση. Ο εκπαιδευτής καταγράφει τις απαντήσεις στο
πόστερ, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να προτείνουν περισσότερες ιδέες. Στο τέλος
εκείνος / εκείνη συνοψίζει τις απαντήσεις.
3.2. Αποδεκτό / Μη Αποδεκτό
Ο εκπαιδευτής χωρίζει τους συμμετέχοντες σε 3 - 4 ομάδες και τους δίνει μία λίστα
περιπτώσεων (Παράρτημα 3). Τα παιδιά έχουν 15 λεπτά για να συζητήσουν κάθε
περίπτωση από κοινού και να αποφασίσουν εάν η συμπεριφορά των χαρακτήρων είναι
αποδεκτή ή μη αποδεκτή από αυτούς. Η απόφαση θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω
ομαδικής συναίνεσης.
Μετά την ολοκλήρωση της ομαδικής εργασίας, ακολουθεί συζήτηση με όλη την ομάδα
για να διαπιστωθεί εάν κάθε περίπτωση είναι αποδεκτή ή μη αποδεκτή.
Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να προκαλέσει συζήτηση μεταξύ των παιδιών με
διαφορετικές συμπεριφορές. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να επιτρέψει σε κάθε
συμμετέχοντα να μοιραστεί την άποψή του / της, χωρίς επικρίσεις. Αυτό δεν έχει να κάνει
με το "σωστό" ή "λάθος", αλλά με το "αποδεκτό" και "μη αποδεκτό". Αυτό μπορεί να είναι
διαφορετικό για διαφορετικούς ανθρώπους.
Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής να απέχει εντελώς από τη γνώμη του και αντανακλά ό, τι
λέγεται από τους συμμετέχοντες, συμβάλλοντας στη διαδικασία μόνο εάν οι συζητήσεις
είναι μονομερής.

IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Ανατροφοδότηση:
Όλοι κάθονται σε έναν κύκλο. Ο εκπαιδευτής μοιράζεται σε μία πρόταση τα
συναισθήματα σχετικά με την ολοκληρωμένη δραστηριότητα και προτείνει σε κάθε έναν
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από τους συμμετέχοντες να κάνουν το ίδιο ακολουθώντας το ακόλουθο παραδειγματικό
μοντέλο:
Για εμένα αυτή η μέρα ήταν χρήσιμη σε αυτό…………………………………………………………, ή
Σήμερα πιο ενδιαφέρον για μένα ήταν όταν…………………………., επειδή………………………
Εσύ?

Υλικά που χρειάζονται
Πόστερ, πίνακας παρουσιάσεων(flipchart), μαρκαδόροι, ταμπέλες με ρόλους, μπάλα από
νήμα, κόλλες χαρτιού με τις περιπτώσεις.
Παράρτημα 3
Ο Cyril (Κύριλλος) βλέπει ότι τα άλλα αγόρια συμπεριφέρονται με αγένεια στα κορίτσια.
Πιστεύει ότι είναι σημαντικό να είναι σαν αυτούς. Ποτέ δεν σκέφτηκε ότι θα χτυπούσε
ένα κορίτσι, αλλά χθες στο προαύλιο του σχολείου η Έλενα δεν του έδινε προσοχή και
αυτό τον θύμωσε. Φιλονίκησαν και πριν απ’ όλα τον αποκάλεσε «κόπανο». Αυτό τον
εξόργισε και την χτύπησε πολύ δυνατά.
Αποδεκτή / Μη Αποδεκτή

Ο Stefan (Στέφανος) χώρισε με τη φίλη του επειδή έφτασαν στο σημείο όπου μάλωναν
συνεχώς. Μετά τον χωρισμό εκείνη τον καλεί και του ζητά να διαγράψει μερικές
φωτογραφίες της που έχει στο τηλέφωνό του. Ο Stefan (Στέφανος) λέει ότι τις διέγραψε,
αλλά στην πραγματικότητα δεν το έκανε. Όταν ο ίδιος συναντιέται με τους φίλους του,
συχνά μοιράζονται φωτογραφίες των κοριτσιών που βγαίνουν.
Αποδεκτή / Μη Αποδεκτή

Ένα αγόρι 17 χρονών είχε σεξουαλική επαφή με την 14χρονη φίλη του. Οι κοινωνικές
υπηρεσίες το αντιλήφθηκαν. Ως αποτέλεσμα, το αγόρι καταδικάστηκε για σεξουαλική
κακοποίηση.
Αποδεκτή / Μη Αποδεκτή
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣ
Στόχος
Τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα του καλύτερου
φίλου (φίλου ή φίλης) και να μάθουν να δημιουργούν ίσες και ρομαντικές σχέσεις.
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
-Πώς είστε σήμερα?
-Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να μοιραστείτε?
-Τι αναμένετε να συμβεί?
Υπενθύμιση των κανόνων για την ομαδική εργασία (από την πρώτη ενότητα).

II. ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
«Οπαδοί»
Τοποθετήστε μια καρέκλα στη μέση του κύκλου. Ο εκπαιδευτής ξεκινά να απαριθμεί
χαρακτηριστικά και όλοι όσοι τα πληρούν τρέχουν προς την καρέκλα και κάθονται επάνω
σε αυτήν / π.χ. «Όλοι όσοι τους αρέσει να μιλούν πολύ», «Όλοι όσοι είναι συχνά
αργοπορημένοι», «Όλοι όσοι αγαπούν να πηγαίνουν στο σχολείο», «...που τους αρέσει η
τάξη τους», « ... που τους αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες», «...που θυμώνουν συχνά»
κ.λπ./. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η καρέκλα παραμένει άδεια, ενώ σε άλλες - πολλά
παιδιά πρέπει να καθίσουν το ένα πάνω στο άλλο.
III. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ:
3.1. Ένας καλός φίλος (φίλος - φίλη) είναι ... - βλέπε Παράρτημα 4
Η ομάδα χωρίζεται σε 4 μικρότερες. Κάθε ομάδα λαμβάνει μια σειρά από κάρτες "καλός
φίλος".
Η δραστηριότητα:
1. Διαβάστε τις κάρτες και επιλέξτε 10 από αυτές που νομίζετε ότι περιγράφουν τον φίλο
/ την φίλη. Βάλτε σε σειρά τα σημαντικά χαρακτηριστικά.
2. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Τα πάντα είναι θέμα προσωπικής επιλογής.

Ακολουθεί παρουσίαση και συζήτηση στην μεγάλη ομάδα ως ακολούθως: Ποιοι είναι οι
λόγοι της επιλογή σας;

Για τον εκπαιδευτή:
Διάφορες ιδέες για πρόκληση της συζήτησης:
Κάποιος που του αρέσει να κάνει τα ίδια πράγματα με εσένα. Θα ήταν καλύτερο να
κάνετε κάποια πράγματα μαζί, αλλά είναι απαραίτητο να κάνετε τα πάντα μαζί; Θα ήταν
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καλύτερο να κάνουμε δραστηριότητες και με άλλους φίλους - όπως αυτές που δεν
περιλαμβάνουν το αγόρι / κορίτσι σας. Π.χ. : αθλήματα, χορός, ψώνια, κλπ. ...
Κάποιος που θα σου αγοράζει δώρα. Αυτό μπορεί να ακούγεται ωραίο, αλλά ίσως αυτός
ο τύπος θα σε κάνει να αισθάνεσαι σαν να του "χρωστάς" κάτι; Ποιο θα μπορούσε να
είναι το αποτέλεσμα από αυτό; Τότε μπορεί να νιώσεις πίεση για να κάνεις πράγματα
που δεν θέλεις να κάνεις;
Κάποιος που επικοινωνεί μαζί σου πολύ συχνά. Στην αρχή αυτό μπορεί να ακούγεται
ωραίο, αλλά αργότερα μπορεί να γίνει ενοχλητικό; Δεν θα αισθανθείς ότι σε ελέγχουν;
Κάποιος που σου κάνει κομπλιμέντα. Και πάλι, μπορεί να είναι ωραίο, αλλά μπορεί
επίσης να θεωρηθεί ως χειραγώγηση - ειδικά αν είναι μεγαλύτερος από εσένα. Πώς
μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά;
Κάποιος που θέλει να είναι μαζί σου για το υπόλοιπο της ζωής σας. Είναι αυτό τόσο
σημαντικό για την εφηβική σου ηλικία; Είναι ρεαλιστικό; Γνωρίζεις κάποια σχέση που
ξεκίνησε στα εφηβικά χρόνια και κράτησε για πάντα;
Κάποιος που αγνοεί τους φίλους του / της για να περνά περισσότερο χρόνο μαζί σου. Τι
και αν η σχέση σας τελειώσει; Πώς θα σου φαινόταν ένας άνθρωπος χωρίς φίλους;

IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Ανατροφοδότηση:
Όλοι κάθονται σε έναν κύκλο. Ο εκπαιδευτής μοιράζεται σε μία πρόταση τα
συναισθήματα σχετικά με την ολοκληρωμένη δραστηριότητα και προτείνει σε κάθε έναν
από τους συμμετέχοντες να κάνουν το ίδιο ακολουθώντας το ακόλουθο παραδειγματικό
μοντέλο:
Για εμένα αυτή η μέρα ήταν χρήσιμη σε αυτό…………………………………………………………, ή
Σήμερα πιο ενδιαφέρον για μένα ήταν όταν…………………………., επειδή………………………
Εσύ?
Υλικά που χρειάζονται
Πόστερ, πίνακας παρουσιάσεων(flipchart), μαρκαδόροι, μικρή μπάλα.
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Παράρτημα 4
1.
ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ
3.

2.
ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ/ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ
ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
4.

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α Ο ΟΠΟΙΟΣ/ Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ
ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΕΣΕΝΑ

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΣΕ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΦΙΛΑΕΙ

5.

6.

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ/Α ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΩΤΑ

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΔΩΡΑ

7.

8.

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

9.

10.

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟΣ

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ
ΤΕΛΕΙΟΣ / ΤΕΛΕΙΑ

11.

12.

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ/Η ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΟΣ

13.
ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ

15.

14.
ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ

16.

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΟΠΛΙΜΕΝΤΑ

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΓΙΑ ΟΛΗ ΣΑΣ
ΤΗ ΖΩΗ

17.

18.

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ/ΤΗΣ ΜΕ ΕΣΕΝΑ

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΠΙΕΖΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ

19.

20.

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΑΠΑΤΗΣΕΙ

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΝΟΙΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΙΜΟΣ/Η ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

21.

22.

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΥ

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΜΕ ΚΑΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
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23.

24.

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΓΕΛΑΣ

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΤΕ

25.

26.

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΟΛΛΑ
ΧΡΗΜΑΤΑ

27.

28.

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣ ΜΟΝΟ
ΜΑΖΙ ΤΟΥ/ΤΗΣ

29.

30.

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΕΧΕΙ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΑΚΟΥΣΕΙ

ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΣΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΤΟΡΓΗ

31.
ΚΑΠΟΙΟΝ/Α ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙΣ

32.
ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΠΟΥ ΖΗΛΕΥΕΙ ΠΟΛΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Στόχος
Τα παιδιά να γνωρίσουν τις συνέπειες και τους περιορισμούς που συνδέονται με τους
πρόωρους γάμους; παρουσιάσουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Να ενημερώσουμε τα παιδιά για
πιθανές πηγές υποστήριξης.
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
-Πώς είστε σήμερα?
-Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να μοιραστείτε?
-Τι αναμένετε να συμβεί?
Υπενθύμιση των κανόνων για την ομαδική εργασία / από την πρώτη ενότητα.

II. ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
«Βάλτος»
Τα παιδιά χωρίζονται σε 2 ή 3 ομάδες και παρατάσσονται σε στήλες σε μία
προεπιλεγμένη γραμμή εκκίνησης. Επιλέξτε επίσης μια γραμμή τερματισμού. Στους
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πρώτους συμμετέχοντες κάθε στήλης δίνονται δύο κομμάτια χαρτί. Στόχος τους είναι να
περάσουν μέσα από το "βάλτο" (αίθουσα) πατώντας πάνω σε «νησίδες» (τα φύλλα
χαρτιού). Θα πρέπει να τοποθετήσουν το ένα κομμάτι χαρτί στο πάτωμα, να σταθούν
επάνω σε αυτό και με τα δύο πόδια, μετά να τοποθετήσουν το άλλο κομμάτι χαρτί
μπροστά, να διασχίσουν και να πατήσουν επάνω σε αυτό και με τα δύο πόδια. Στην
συνέχεια, γυρίζοντας πίσω να πάρουν το πρώτο φύλλο χαρτιού από το πάτωμα και να το
βάλουν με τη σειρά τους μπροστά από εσάς για να πατήσετε με τα πόδια σας σε αυτό.
Έτσι, ο πρώτος περνάει μέσα από το δωμάτιο, από το ένα άκρο στο άλλο, επιστρέφει
γρήγορα και περνάει τη σκυτάλη (κομμάτια χαρτιού) στον επόμενο της ομάδας. Νικήτρια
ομάδα είναι η ομάδα που περνάει το "βάλτο" πρώτη.

III. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ:
3.1. Συνέπειες, περιορισμοί και ευκαιρίες για την ανάπτυξη του παιδιού - Συνέχισε την
ιστορία
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 2 ομάδες. Κάθε ομάδα λαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης
με την εργασία να γράψει την συνέχεια της ιστορίας. (Παράρτημα 5)

"Λίνα"
Είμαι η Λίνα και είμαι 15 ετών. Πήγαινα σχολείο, στην 1η Γυμνασίου. Ήμουν καλή
μαθήτρια, αλλά γνώρισα ένα αγόρι (τον Ίβo), ο οποίος νόμιζα ότι ήταν η αγάπη της ζωής
μου. Βγαίναμε λίγους μήνες. Οι γονείς μου το αντιλήφθησαν και θύμωσαν πολύ. Με
επέπληξαν και μας ανάγκασαν να παντρευτούμε. Ζούσαμε με την οικογένεια του Ίβo.
Γέννησα τον γιο μας. Ο σύζυγός μου άρχισε να βγαίνει μόνος του σε εστιατόρια, ερχόταν
στο σπίτι αργά, μου φερόταν με αγένεια...
Συνεχίστε την ιστορία της Λίνας και του Ίβο...
"Μίνα"
Είμαι η Μίνα και είμαι 15 ετών. Μου αρέσει να πηγαίνω στο σχολείο και τα πηγαίνω
καλά. Έχω ένα φίλο (αγόρι) από την τάξη μας. Το όνομά του είναι Nicκy. Είναι αστείος,
έξυπνος και ενδιαφέρεται πολύ για τους υπολογιστές... Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε
μαζί - μιλάμε, αστειευόμαστε, και μερικές φορές πηγαίνουμε στον κινηματογράφο ή για
ένα καφέ. Ονειρευόμαστε μετά την αποφοίτησή μας από το σχολείο, να προχωρήσουμε
μαζί στο πανεπιστήμιο. Οι γονείς μου γνωρίζουν για εκείνον και στηρίζουν την φιλία
μας...
Συνεχίστε την ιστορία της Μίνα και του Nicky...
Μετά την εργασία, ένας «παρουσιαστής» διαβάζει αυτά που έγραψαν οι ομάδες, σε
ολόκληρη την ομάδα. Ακολουθεί συζήτηση.
Δείγματα ερωτήσεων για συζήτηση επάνω στην περίπτωση της "Λίνα":
1. Τι κερδίζει και τι χάνει η Λίνα σε αυτή τη σχέση;
2. Πώς πρέπει να ενεργήσουν οι γονείς της;
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3. Ποια είναι τα καθήκοντα του κοριτσιού και του αγοριού στη νέα οικογένεια;
4. Ποιοί είναι η οικογένεια στην πραγματικότητα;

Δείγματα ερωτήσεων για συζήτηση πάνω στην περίπτωση της "Μίνα":
1. Είναι αυτή η σχέση κατάλληλη για την Μίνα;
2. Ποιο είναι το μέλλον που περιμένει την Μίνα και τον Nicky μετά την αποφοίτησή τους;
3. Ποιες είναι οι πιθανότητές τους για μια καλά αμειβόμενη απασχόληση / εργασία;
4. Πώς η στήριξη των γονέων επηρεάζει το μέλλον τους;
Τι θα έλεγαν η Μίνα και ο Nicky στην Λίνα και τον Ίβο; Και τι θα έλεγαν η Λίνα και ο Ίβο
στην Μίνα και τον Nicky?
3.3. Η ζωή μου μετά από 5/10 χρόνια
Οι συμμετέχοντες κάθονται σε κύκλο. Λαμβάνουν φύλλα χαρτιού, όπου περιγράφουν
μόνοι τους τη ζωή τους κατά τα επόμενα 5 ή / και 10 χρόνια, όπως την φαντάζονται.
Μόλις ολοκληρώσουν, ο εκπαιδευτής μοιράζει φακέλους. Εκείνος / Εκείνη προτείνει να
τοποθετήσουν τα γραπτά φύλλα σε φακέλους, να τα σφραγίσουν και να τα απευθύνουν
στον εαυτό τους. Εκείνος / Εκείνη τους λέει ότι οι φάκελοι παραμένουν μαζί τους. Όταν
φύγουν, μπορούν να τους τοποθετήσουν σε ένα ασφαλές σημείο και να τους ανοίξουν
μετά από 5/10 χρόνια για να ελέγξουν τι από τα όνειρά τους έχει επιτευχθεί.
V. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Ανατροφοδότηση:
Όλοι κάθονται σε έναν κύκλο. Ο Εκπαιδευτής μοιράζεται σε μια φράση τα συναισθήματά
του/της σχετικά με το πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε. Δίνει το λόγο στα παιδιά για να
εκφράσουν τις εντυπώσεις/εμπειρίες τους και να κάνουν ερωτήσεις.

Υλικά που χρειάζονται
Πόστερ, πίνακας παρουσιάσεων(flipchart), μαρκαδόροι, έγχρωμα και λευκά φύλλα A4,
φάκελοι
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Παράρτημα 5

"Λίνα"
Είμαι η Λίνα και είμαι 15 ετών. Πήγαινα σχολείο, στην 1η Γυμνασίου. Ήμουν καλή
μαθήτρια, αλλά γνώρισα ένα αγόρι (τον Ίβo), ο οποίος νόμιζα ότι ήταν η αγάπη της ζωής
μου. Βγαίναμε λίγους μήνες. Οι γονείς μου το αντιλήφθησαν και θύμωσαν πολύ. Με
επέπληξαν και μας ανάγκασαν να παντρευτούμε. Ζούσαμε με την οικογένεια του Ίβo.
Γέννησα τον γιο μας. Ο σύζυγός μου άρχισε να βγαίνει μόνος του σε εστιατόρια, ερχόταν
στο σπίτι αργά, μου φερόταν με αγένεια...
Συνεχίστε την ιστορία της Λίνας και του Ίβο...

"Μίνα"
Είμαι η Μίνα και είμαι 15 ετών. Μου αρέσει να πηγαίνω στο σχολείο και τα πηγαίνω καλά.
Έχω ένα φίλο (αγόρι) από την τάξη μας. Το όνομά του είναι Nicκy. Είναι αστείος, έξυπνος
και ενδιαφέρεται πολύ για τους υπολογιστές... Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μαζί μιλάμε, αστειευόμαστε, και μερικές φορές πηγαίνουμε στον κινηματογράφο ή για ένα
καφέ. Ονειρευόμαστε μετά την αποφοίτησή μας από το σχολείο, να προχωρήσουμε μαζί
στο πανεπιστήμιο. Οι γονείς μου γνωρίζουν για εκείνον και στηρίζουν την φιλία μας...
Συνεχίστε την ιστορία της Μίνα και του Nicky...
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Ερωτηματολόγιο για τα παιδιά
Είμαι: κορίτσι , αγόρι 
Ηλικία…….........,
Είμαι μαθητής στην ………......τάξη
Έχω εγκαταλείψει το σχολείο 
Δεν πηγαίνω σχολείο 
Είμαι: Έλληνας, Ρομά, Τούρκος, Προέρχομαι από άλλη εθνοτική ομάδα

1. Σε ποιές από τις παρακάτω καταστάσεις διακρίνετε βία;
Κατάσταση

Ναι

Όχι

Αποδεκτό

Μη
αποδεκτό

Ναι

Όχι

Το να φιλήσεις κάποιον/α χωρίς τη θέλησή του
Ο δάσκαλος σηκώνει κάποιον / α στον πίνακα για εξέταση
Οι γονείς δεν επιτρέπουν στο παιδί τους να πάει σχολείο
Οι γονείς παντρεύουν την κόρη τους η οποία είναι 13 ετών
Ένα παιδί σκοντάφτει πάνω σε έναν συμμαθητή / μία συμμαθήτριά του
κατά λάθος
Οι γονείς αναγκάζουν το παιδί τους να πάει σχολείο παρά τη θέλησή του
Θα πρέπει να συμβουλεύω τα κορίτσια που είναι φίλες μου να
πηγαίνουν σχολείο αντί να παντρεύονται
Να τραβάς φωτογραφίες του φίλου / φίλης σου και να τις δείχνεις στους
άλλους χωρίς τη θέλησή του / της

2. Τι από τα παρακάτω είναι αποδεκτό και τι μη αποδεκτό;
Κατάσταση

Να έχεις ερωτικές σχέσεις στην ηλικία των 14 ετών
Να εγκαταλείψεις την φίλη / φίλο σου εάν επιμένει να παντρευτείτε
Να βρεις έναν πλούσιο / μια πλούσια σύζυγο αντί να τελειώσεις το
σχολείο
Οι γυναίκες πρέπει να υπακούν τους άντρες
Ότι πουν οι γονείς είναι νόμος

3. Με ποιο από τα παρακάτω συμφωνείτε;

Οι γυναίκες πρέπει να είναι σεμνές
Το διάβασμα / η εκπαίδευση δεν οδηγεί σε μία καλύτερη ζωή
Το να έχεις φίλο / φίλη είναι πιο σημαντικό από το να διαβάζεις
Κάποιος / κάποια μπορεί να παντρευτεί και να συνεχίσει να πηγαίνει στο
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σχολείο
Είμαι υπερήφανος / η όταν βοηθάω τους ανθρώπους γύρω μου
Οι γονείς μου με ενθαρρύνουν να πηγαίνω στο σχολείο συνεχώς
Το να τελειώσω το σχολείο είναι πιο σημαντικό από το να παντρευτώ
Στο σχολείο ανακαλύπτω τις δυνατότητές μου

4. Σε ποια ηλικία πιστεύετε ότι είναι σωστό να αρχίσετε να έχετε ερωτικές σχέσεις;
13.........

14.......... 16........ 18........

Δεν ξέρω……

5. Πώς θα πρέπει να είναι το αγόρι / κορίτσι σου;
 Να με ρωτάει τι θέλω.
 Να φοράει μοντέρνα ρούχα.
 Να διαβάζει τα μηνύματά σου από το τηλέφωνό σου ή από την σελίδα σου
στο Facebook.
 Να είναι μεγαλύτερος / η από σένα.
 Να είναι αρεστός / η από άλλα αγόρια / κορίτσια.
 Να είναι έτοιμος / η να μοιραστεί πράγματα μαζί σου.
 Να ζηλεύει.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σχολές Γονέων

Δίκτυο Πρόληψης Ενάντια Στον Πρόωρο Γάμο
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους επαγγελματίες (καθηγητές/παιδαγωγούς,
σχολικούς συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους), οι οποίοι εργάζονται με
τις οικογένειες των παιδιών, στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
Αποτελείται από δύο (2) ενότητες, κάθε μία από τις οποίες έχει διάρκεια δύο (2) ώρες.
Χρησιμοποιούνται διαδραστικές μέθοδοι.
ΣΚΟΠΟΣ:
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ….
 Μοιραστούν τις απόψεις τους, αναφορικά με την ανατροφή των παιδιών;
 συζητήσουν και να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τις ιδιότητες και την
συμπεριφορά ενός καλού γονέα;
 βελτιώσουν την ευαισθησία τους για τα προβλήματα των παιδιών τους;
 εντοπίσουν διαφορετικούς τρόπους/στυλ γονικής συμπεριφοράς.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:
-Οι εκπαιδεύσεις διεξάγονται από καθηγητή/παιδαγωγό, παιδαγωγικό σύμβουλο,
ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό.
-Ο εκπαιδευτής δεν καθορίζει μόνο τα καθήκοντα, αλλά επίσης παρακολουθεί και πώς
εξελίσσονται οι διεργασίες στην ομάδα (δραστηριότητα, κίνητρα, συγκρούσεις). Παίζει το
ρόλο του διαμεσολαβητή, εστιάζοντας στο γεγονός ότι οι απόψεις και οι ιδέες του
καθενός στην ομάδα είναι εξίσου πολύτιμες για την ομαδική εργασία.

ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ:
Όλοι οι συμμετέχοντες και ο εκπαιδευτής κάθονται σε ένα κύκλο, εκτός από όταν
δουλεύουν σε μικρές ομάδες ή όταν μια άσκηση απαιτεί διαφορετική οργάνωση. Το
γεγονός ότι κάθονται σε ένα κύκλο, σε πολλούς γονείς μπορεί να φανεί ασυνήθιστο
ακόμα και άβολο στην αρχή, γι' αυτό θα ήταν καλό να τους εξηγήσουμε ποιος είναι ο
σκοπός - δηλαδή, ούτως ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να είναι ίσοι κατά τη διάρκεια των
ενοτήτων.
Υλικά και τεχνικοί πόροι απαραίτητα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων: πόστερ,
μαρκαδόροι, πίνακας παρουσιάσεων (flipchart), μια μικρή μπάλα, χαρτοταινία/σελοτέιπ,
χαρτάκια post-it, λευκές κόλλες χαρτί Α4, στυλό, ψαλίδι, πολύχρωμα φύλλα χαρτί,
μολύβια, μικρά κομμάτια χρωματιστό χαρτί, ένας φορητός υπολογιστής, ένας προβολέας
πολυμέσων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΓΟΝΕΑΣ

Στόχος:
Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις απόψεις τους για την ανατροφή των παιδιών και
σχολιάζουν σχετικά με τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά ενός καλού γονέα.
I. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ “ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ”
1.1 Γνωριμία των συμμετεχόντων; Προσδοκίες
Κάθε συμμετέχοντας παρουσιάζει τον εαυτό του/της ιδίας ολοκληρώνοντας τις
προτάσεις:
 Είμαι ...................
 Είμαι εδώ γιατί .........
 Η αγαπημένη μου ενασχόληση είναι .....
 Από τη σχολή γονέων περιμένω ....

1.2 Κανόνες για την ομάδα εργασίας
Στην σχολή γονέων θα εργαστούμε μαζί και για να αισθανόμαστε καλά, είναι αναγκαίο να
αποσαφηνίσουμε τους κανόνες της ομάδας. Ο εκπαιδευτής προσκαλεί τους γονείς να
δώσουν προτάσεις σχετικά με τους κανόνες. Οι γονείς προτείνουν κάποιους και ο
εκπαιδευτής τους καταγράφει σε ένα πόστερ.
Δείγματα κανόνων: Ακούμε ο ένας τον άλλον; Ακρίβεια αναφορικά με τον χρόνο; Όχι
πρόχειρες εικασίες και ύβρεις; Κινητά τηλέφωνα – Σε σιωπηλή λειτουργία; Συζητάμε μόνο
για ότι συμβαίνει μέσα στην ομάδα…

1.3. Βαρόμετρο των διαθέσεων (αυτό πρέπει να γίνει στην αρχή και στο τέλος της
συνάντησης)
Υπάρχουν τρία emoticons ζωγραφισμένα σε ένα πόστερ, εκφράζοντας ικανοποίηση,
αμηχανία και αδιαφορία. Κάθε συμμετέχοντας λαμβάνει ένα χρωματιστό αυτοκόλλητο
χαρτάκι (post-it), που πρέπει να κολλήσει δίπλα στο emoticon, δείχνοντας την τρέχουσα
κατάσταση του/της. Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας ο εκπαιδευτής συνοψίζει
τη διάθεση της ομάδας.
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Βαρόμετρο διάθεσης
Στην αρχή της συνάντησης

Στο τέλος της συνάντησης

Ικανοποίηση

Ικανοποίηση

Αμηχανία

Αμηχανία

Αδιαφορία

Αδιαφορία

1.4 Εικόνα της Ομάδας
Η δραστηριότητα είναι να σχεδιάσουν μια κοινή εικόνα της ομάδας. Ένας από τους
συμμετέχοντες ξεκινά να σχεδιάζει μόνο ένα στοιχείο της. Κάθε συμμετέχοντας που
ακολουθεί, συμπληρώνει την συνολική εικόνα προσθέτοντας κάτι δικό του / της.
Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό προϊόν της ομάδας;
να συνεργαστούν; να αισθανθούν μέρος της κοινότητας.
II. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ:
2.1. Τι κάνουν οι γονείς για τα παιδιά τους?
(«Συνειρμική Αράχνη»)

Τι κάνουν οι γονείς
για τα παιδιά τους?

Οι συμμετέχοντες κάθονται σε κύκλο. Μια μικρή μπάλα περνάει από συμμετέχοντα σε
συμμετέχοντα και όλοι όσοι την δέχονται, μοιράζονται τις σκέψεις τους πάνω στο θέμα.
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Ο εκπαιδευτής καταγράφει τις απαντήσεις σε ένα πόστερ με τη μορφή μιας συνειρμικής
αράχνης χωρίς να κάνει εκτιμήσεις. Στο τέλος συνοψίζει όλες τις απόψεις που
μοιράστηκαν και δίνει στους συμμετέχοντες το κείμενο: "Επείγον! Αναζητείται ένας
ειδικός σε............" (Παράρτημα 1)
2.2. "O τέλειος γονέας"
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 5-6 ατόμων. Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα
πόστερ και μαρκαδόρους και την ακόλουθη εργασία: «Φανταστείτε ότι όλοι είστε παιδιά.
Ποιος νομίζετε (σαν παιδιά) ότι είναι ο “ιδανικός” γονέας? Καταγράψτε τις απαντήσεις
σας στο πόστερ».
Τέλος, κάθε ομάδα επιλέγει έναν ομιλητή για να παρουσιάσει το έργο της σε όλους τους
υπολοίπους. Ο εκπαιδευτής συνοψίζει εστιάζοντας στις θετικές ιδιότητες και
συμπεριφορές του γονέα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν υπάρχει τέλειος γονέας; ότι
όλοι κάνουμε λάθη και είναι καλό να τα ομολογούμε στα παιδιά μας; ότι πρέπει να
λαμβάνουμε υπόψη τη γνώμη τους και να τους μιλάμε.

2.3. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις εκφράζουν την αντίληψή σας σχετικά με ένα
καλό γονέα;
Κάθε συμμετέχοντας λαμβάνει μια λίστα με καταστάσεις. (Παράρτημα 2). Ο στόχος είναι
να σημειώσουν για κάθε δήλωση εάν είναι σωστή ή λάθος, σύμφωνα με τους ίδιους.

Νο

Δήλωση

1.

Ένας καλός γονέας εγκαταλείπει την προσωπική του ζωή
για χάρη του παιδιού του

2.

Ένας καλός γονέας δεν δείχνει στο παιδί του πότε
αυτός/αυτή αισθάνεται άσχημα

3.

Ένας καλός γονέας δεν επιβαρύνει το παιδί του με τις
δουλειές του σπιτιού

4.

Ένας καλός γονέας προσπαθεί πάντα να ικανοποιήσει τις
επιθυμίες του παιδιού του, χωρίς να έχει σημασία τι
προσπάθειες χρειάζονται
Ένας καλός γονέας δεν επαινεί το παιδί του παρουσία
του
Ένας καλός γονέας δεν πρόκειται ποτέ να αποχωριστεί το
παιδί του, εάν το αγαπάει πραγματικά
Ένας καλός γονέας υποστηρίζει το παιδί του (δεν έχει
σημασία αν είναι γιός ή κόρη) στο να λάβει καλή
εκπαίδευση και να βρει μία καλή δουλειά

5.
6.
7.

Σωστό για
εμένα

Λάθος για
εμένα
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Μετά την ολοκλήρωση της ατομικής αυτής εργασίας ακολουθεί συζήτηση στην ομάδα. Οι
δηλώσεις συζητούνται διαδοχικά (η μία μετά την άλλη) από όλους τους συμμετέχοντες,
εξηγώντας τους λόγους των επιλογών τους.

Για τον εκπαιδευτή... (Μερικές ιδέες για πρόκληση της συζήτησης):
Ένας καλός γονέας εγκαταλείπει την προσωπική του ζωή για χάρη του παιδιού του.
Είναι αναγκαίο; Είναι αυτό που χρειάζεται το παιδί σας; Πώς αισθάνεται ένα άτομο χωρίς
προσωπική ζωή; Πώς αυτό επηρεάζει το παιδί; Τι θα συμβεί σε σας όταν το παιδί σας θα
μεγαλώσει και θα πάρει το δικό του μονοπάτι;
Ένας καλός γονέας δεν δείχνει στο παιδί του πότε αυτός/αυτή αισθάνεται άσχημα. Είναι
καλό αυτό; Ποιον και πώς βοηθάει το να μη μοιραζόμαστε τα αισθήματά μας; Εάν ο
γονέας δεν δείχνει τα αρνητικά του συναισθήματα, πώς το παιδί θα μάθει να τα
αναγνωρίζει και να τα αντιμετωπίζει;
Ένας καλός γονέας δεν επιβαρύνει το παιδί του με τις δουλειές του σπιτιού. Είναι καλό
αυτό; Πότε το παιδί θα πρέπει να αρχίσει να λαμβάνει αρμοδιότητες/καθήκοντα για τις
δουλειές του σπιτιού; Εάν το παιδί τις γλιτώνει συνεχώς, πώς θα μάθει να φροντίζει τον
εαυτό του; Και την οικογένειά του;
Ένας καλός γονέας προσπαθεί πάντα να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του παιδιού του,
χωρίς να έχει σημασία τι προσπάθειες χρειάζονται. Αξίζουν να ικανοποιηθούν όλων των
παιδιών οι επιθυμίες; Πώς αυτό επηρεάζει το παιδί τώρα και στο μέλλον;
Τι θα συμβεί αν κάποιες από τις επιθυμίες του δεν μπορούν να ικανοποιηθούν;
Ένας καλός γονέας δεν επαινεί το παιδί του παρουσία του. Όταν ήσασταν παιδιά,
αναμένατε τον έπαινο από τους γονείς σας; Πώς αισθανόσασταν όταν σας επαινούσαν;
Πώς αισθανόσασταν όταν η επιμέλεια σας παρέμενε απαρατήρητη; Πώς επηρεάζει ο
έπαινος το παιδί;
Ένας καλός γονέας δεν πρόκειται ποτέ να αποχωριστεί το παιδί του, εάν το αγαπάει
πραγματικά. Είναι σε θέση πάντα οι γονείς να είναι κοντά στο παιδί; Αυτό βοηθάει ή
βλάπτει το παιδί; Πώς αυτή η ισχυρή προσκόλληση επηρεάζει την μελλοντική ανάπτυξη
του παιδιού;

Ένας καλός γονέας υποστηρίζει το παιδί του (δεν έχει σημασία αν είναι γιός ή κόρη) στο
να λάβει καλή εκπαίδευση και να βρει μία καλή δουλειά. Είναι σημαντικό το παιδί σας
να λάβει μια καλή εκπαίδευση; Γιατί; Πώς η εκπαίδευση θα επηρεάσει τη ζωή του
παιδιού;
III. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Όλοι είναι σε κύκλο. Πάλι κάνετε την άσκηση «Βαρόμετρο της διάθεσης». Ο εκπαιδευτής
πραγματοποιεί σύγκριση μεταξύ της διάθεσης της ομάδας στην αρχή και στο τέλος της
συνάντησης. Ο εκπαιδευτής μοιράζεται σε μια φράση τα συναισθήματά του/της σχετικά
με την συνάντηση που ολοκληρώθηκε και καλεί και άλλους συμμετέχοντες να συνεχίσουν
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Παράρτημα 1

Αναζητείται! – Επείγον!
Ηλικία 0-1
Ένα ήρεμο, ισορροπημένο, στοργικό άτομο που να μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα ενός μωρού.
Εκείνος/εκείνη λατρεύει να τραγουδά, να αγκαλιάζει, να κρατάει υπομονετικά το μωρό για 30
λεπτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων, κάθε 3-4 ώρες; Έχοντας κάνει έναν ελαφρύ ύπνο και όντας
σε θέση να ξυπνήσει ανά πάσα στιγμή; σε θέση να αναλάβει όλες τις βάρδιες σε μια 7-ήμερη
εργάσιμη εβδομάδα. Καμία πιθανότητα για εξέλιξη στην εργασία.

Από 1 έως 3 ετών.
Ένας αθλητής/Μία αθλήτρια σε τέλεια φόρμα για την φύλαξη ενός ανεξάντλητου μικρού παιδιού.
Χρειάζεται γρήγορα αντανακλαστικά, αστείρευτη ενέργεια, άπειρη υπομονή, υπερφυσικές
ικανότητες. Απαιτούμενες δεξιότητες στην παροχή πρώτων βοηθειών. Ικανός/η να οδηγεί, να
μαγειρεύει, να μιλάει στο τηλέφωνο, να εργάζεται παρά τη συνεχή απόσπαση της προσοχής.
15-ώρη εργασία χωρίς το δικαίωμα για διάλειμμα για καφέ ή φαγητό, εκτός και εάν το παιδί
κοιμάται. Προτιμώνται Ολυμπιονίκες με παιδιατρική εμπειρία.

Από 3 έως 7 ετών
Ένας ειδικός για να παράσχει μια ελκυστική, δημιουργική και φιλόξενη ατμόσφαιρα για
εξατομικευμένη ανατροφή παιδιού προσχολικής ηλικίας. Απαραίτητη εμπειρία στο χώρο της
τέχνης, της μουσικής, του αθλητισμού και να μιλάει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Γνώσεις
γλωσσολογίας, ψυχολογίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δύο (2) ώρες ανάπαυσης καθημερινά
σε μια 7-ήμερη εργάσιμη εβδομάδα, εάν το νηπιαγωγείο λειτουργεί και το παιδί είναι υγιές.

Από 7 έως 12 ετών
Ένας/ Μία ειδικός στους ακόλουθους τομείς: στην δημιουργική απασχόληση, στην κατασκήνωση,
στις πολεμικές τέχνες και όλα τα είδη των σπορ. Ένας καλός διαιτητής. Να είναι πρόθυμος/η να
είναι η μητέρα του θηρίου, το δωμάτιο, η γειτονιά! Εξαιρετικές δεξιότητες στον τομέα των
δημοσίων σχέσεων. Για να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους δασκάλους, τους διαχειριστές και
τους άλλους γονείς. Απαιτείται η γνώση σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και αριθμητικής.
Πρόθυμος/η να ανεχθεί συλλογές εντόμων, κατοικίδια ζώα και τα παιδιά της γειτονιάς.
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Από 13 έως 18 ετών
Ένας/Μία ειδικός στην εφηβική ψυχολογία με εμπειρία στη μαγειρική σημαντικών ποσοτήτων
φαγητού. Βασική προϋπόθεση - η ανοχή. Συνιστάται ήπια απώλεια ακοής, αλλιώς η χρήση
ωτοασπίδων, είναι ότι πρέπει. Να διαισθάνεται πότε η παρουσία του είναι ανεπιθύμητη και να
εξαφανίζεται μέσα σε μια στιγμή.

Μετά τα 18
Επείγον! Ένα άτομο για να χρηματοδοτήσει τους φοιτητές με χρήματα, ρούχα, μουσική και ένα
αυτοκίνητο. Οι συμβουλές δεν είναι απαραίτητες. Η θέση είναι χρονικά απεριόριστη. Να παρέχει
αρκετό ελεύθερο χρόνο ώστε να τον αφιερώσει στην επικερδή εργασία.

John Beck
Από το "Chicken Soup for the Soul"

Μάθατε;
Αυτοί δηλαδή είσαστε εσείς, αγαπητοί γονείς !!!
Αναδείξτε την υπερηφάνεια σας, γιορτάστε !!!
Σας θαυμάζουμε και σας υποστηρίζουμε!
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Παράρτημα 2

Νο

Δήλωση

1.

Ένας καλός γονέας εγκαταλείπει την προσωπική του ζωή
για χάρη του παιδιού του

2.

Ένας καλός γονέας δεν δείχνει στο παιδί του πότε
αυτός/αυτή αισθάνεται άσχημα

3.

Ένας καλός γονέας δεν επιβαρύνει το παιδί του με τις
δουλειές του σπιτιού

4.

Ένας καλός γονέας προσπαθεί πάντα να ικανοποιήσει τις
επιθυμίες του παιδιού του, χωρίς να έχει σημασία τι
προσπάθειες χρειάζονται
Ένας καλός γονέας δεν επαινεί το παιδί του παρουσία
του
Ένας καλός γονέας δεν πρόκειται ποτέ να αποχωριστεί το
παιδί του, εάν το αγαπάει πραγματικά
Ένας καλός γονέας υποστηρίζει το παιδί του (δεν έχει
σημασία αν είναι γιός ή κόρη) στο να λάβει καλή
εκπαίδευση και να βρει μία καλή δουλειά

5.
6.
7.

Νο

Δήλωση

1.

Ένας καλός γονέας εγκαταλείπει την προσωπική του ζωή
για χάρη του παιδιού του

2.

Ένας καλός γονέας δεν δείχνει στο παιδί του πότε
αυτός/αυτή αισθάνεται άσχημα

3.

Ένας καλός γονέας δεν επιβαρύνει το παιδί του με τις
δουλειές του σπιτιού

4.

Ένας καλός γονέας προσπαθεί πάντα να ικανοποιήσει τις
επιθυμίες του παιδιού του, χωρίς να έχει σημασία τι
προσπάθειες χρειάζονται
Ένας καλός γονέας δεν επαινεί το παιδί του παρουσία
του
Ένας καλός γονέας δεν πρόκειται ποτέ να αποχωριστεί το
παιδί του, εάν το αγαπάει πραγματικά

5.
6.

Σωστό για
εμένα

Λάθος για
εμένα

Σωστό για
εμένα

Λάθος για
εμένα
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7.

Νο

Ένας καλός γονέας υποστηρίζει το παιδί του (δεν έχει
σημασία αν είναι γιός ή κόρη) στο να λάβει καλή
εκπαίδευση και να βρει μία καλή δουλειά

Δήλωση

1.

Ένας καλός γονέας εγκαταλείπει την προσωπική του ζωή
για χάρη του παιδιού του

2.

Ένας καλός γονέας δεν δείχνει στο παιδί του πότε
αυτός/αυτή αισθάνεται άσχημα

3.

Ένας καλός γονέας δεν επιβαρύνει το παιδί του με τις
δουλειές του σπιτιού

4.

Ένας καλός γονέας προσπαθεί πάντα να ικανοποιήσει τις
επιθυμίες του παιδιού του, χωρίς να έχει σημασία τι
προσπάθειες χρειάζονται
Ένας καλός γονέας δεν επαινεί το παιδί του παρουσία
του
Ένας καλός γονέας δεν πρόκειται ποτέ να αποχωριστεί το
παιδί του, εάν το αγαπάει πραγματικά
Ένας καλός γονέας υποστηρίζει το παιδί του (δεν έχει
σημασία αν είναι γιός ή κόρη) στο να λάβει καλή
εκπαίδευση και να βρει μία καλή δουλειά

5.
6.
7.

Σωστό για
εμένα

Λάθος για
εμένα
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΒΕΙΑ
Στόχος:
Για να βελτιωθεί η ευαισθησία των γονέων απέναντι στα προβλήματα των παιδιών τους
και να προσδιορίσουν τις διαφορετικές μορφές γονικής συμπεριφοράς.
I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1.1. Ανατροφοδότηση από την 1η Ενότητα
Ο εκπαιδευτής ρωτάει τους συμμετέχοντες τα ακόλουθα ερωτήματα:
- Πώς αισθάνεστε μετά την πρώτη συνάντηση; Υπάρχει κάτι που θα θέλετε να
μοιραστείτε;
- Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για σήμερα;
1.2. Παρουσιάζοντας τους συμμετέχοντες
Εάν υπάρχουν νέοι συμμετέχοντες, παρουσιάζουν τον εαυτό τους, ακολουθώντας το
μοτίβο της 1ης συνάντησης.
1.3. Βαρόμετρο της διάθεσης
Ακολουθώντας το μοτίβο της 1ης συνάντησης. Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας
ο εκπαιδευτής συνοψίζει τη διάθεση της ομάδας, στην αρχή και στο τέλος της
συνάντησης.
II. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ:
2.1. «Παιδιά και γονείς» –

ένα

παιχνίδι

για

την

εισαγωγή

στο

θέμα

Οι συμμετέχοντες παρατάσσονται σε 2 κύκλους – έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό. Οι
συμμετέχοντες («παιδιά») κάθονται σε καρέκλες στον εσωτερικό κύκλο, ενώ εκείνοι στον
εξωτερικό κύκλο («γονείς») στέκονται πίσω από τα καθίσματα. Οι γονείς έχουν το
δικαίωμα να ακουμπούν τα χέρια τους στους βραχίονες από τις καρέκλες, αλλά όχι στα
παιδιά. Κάθε γονέας έχει ένα παιδί, εκτός από έναν. Αυτός/αυτή βρίσκεται πίσω από μια
άδεια καρέκλα. Ο γονέας χωρίς παιδί προσπαθεί να προσελκύσει μερικά από τα παιδιά
ώστε να καθίσουν στην άδεια καρέκλα μπροστά του/της (με νεύματα, χαμόγελα,
χειρονομίες, κλπ). Ο στόχος των άλλων γονέων είναι να προφυλάξουν τα παιδιά τους. Εάν
ένας γονέας αισθανθεί ότι το παιδί του προσπαθεί να σηκωθεί από τη θέση του και να
πάει στην άδεια καρέκλα, αυτός/αυτή το αγγίζει. Σε αυτήν την περίπτωση, το παιδί θα
πρέπει να παραμείνει στη θέση του.
2.2. Προκλήσεις στις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών στην εφηβεία
"Το λουλούδι στη ζωή μου"
Τοποθετείται στην ομάδα μια εικόνα ή ένα σχέδιο ενός λουλουδιού σε μια γλάστρα. Ο
εκπαιδευτής ρωτάει την ομάδα: "Εάν υποθέσουμε ότι το λουλούδι είναι το παιδί σας, με
τι θα το ποτίζατε ώστε να αναπτυχθεί καλά και επιτυχημένα;"
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Οι γονείς προτείνουν (Για παράδειγμα: αγάπη, χαμόγελα, αγκαλιές, φαγητό, χαλάρωση...)
τα οποία ο εκπαιδευτής καταγράφει σε ένα πόστερ. Οι ιδέες που μοιράζονται
συζητούνται και συνοψίζονται.

Η περίπτωση "Lily"
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες (5-6 άτομα). Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα
μεγάλο φύλλο χαρτί, μαρκαδόρους και τυπωμένη την περίπτωση.
H Lily είναι 13 ετών. Το σχολείο δεν την προσελκύει πάρα πολύ. Πριν από αρκετούς μήνες
άρχισε να βγαίνει με ένα αγόρι - τον Assen - 17 ετών. Αυτός την περιμένει μετά το
σχολείο, περπατούν μαζί, της φέρνει λουλούδια, της λέει ενδιαφέρουσες ιστορίες;
ονειρεύονται να ζήσουν μαζί. Οι γονείς της Lily δεν εγκρίνουν τη σχέση αυτή και της
απαγορεύουν να βγαίνει έξω μόνη της. Ως τιμωρία, την σταματούν ακόμη και από το
σχολείο μερικές φορές. Έχουν άλλα σχέδια για εκείνη. Η Lily θεωρεί ότι οι γονείς της δεν
το καταλαβαίνουν. Ένα βράδυ μετά από ένα σκάνδαλο στο σπίτι, αποφάσισε να
δραπετεύσει και να πάει στο σπίτι του Assen.
Ερωτήσεις:
- Τι θα συμβεί στη συνέχεια;
- Είναι αυτή η σχέση κατάλληλη για την Lily...;
- Τι κερδίζει ή τι χάνει από αυτό;
- Πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει να συμπεριφερθούν οι γονείς της Lily;
- Είναι τιμωρία η διακοπή από το σχολείο;
- Μπορούν η Lily και ο Assen να γίνουν οικογένεια;
- Ποιές θα είναι οι υποχρεώσεις του κοριτσιού και του αγοριού στη νέα οικογένεια;
- Ποιοί είναι η οικογένεια στην πραγματικότητα;
Ακολουθεί συζήτηση όπου κάθε ομάδα παρουσιάζει και εξηγεί τις απαντήσεις της.
2.3. Προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ παιδιών και γονέων
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα, μέσω καταιγισμού ιδεών,
καταγράφει σε ένα πόστερ ποιά είναι τα προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ παιδιών
και γονέων, σύμφωνα με τους ίδιους. Και τα δύο πόστερ παρουσιάζονται στην μεγάλη
ομάδα. Ακολουθεί συζήτηση σε αυτά τα θέματα.
2.4 Πώς να λύσετε προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ παιδιών και γονέων – Είδη
γονικής συμπεριφοράς
Ο εκπαιδευτής εισάγει διάφορα είδη γονικής συμπεριφοράς στους συμμετέχοντες (για
καλύτερη ορατότητα, αυτά μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα πόστερ).

«Αυθεντικός Τρόπος Συμπεριφοράς»:
Αυτοί είναι οι γονείς που αντιλαμβάνονται ότι ένα παιδί είναι ένα άτομο – με τις σκέψεις
του, τα συναισθήματά του, και τις ικανότητές του. Αναφέρονται με ανεκτικότητα στις
απόψεις και τις επιθυμίες των παιδιών, χωρίς να επιβάλλουν με τη βία τη γνώμη τους και
χωρίς να προσπαθούν να υποτάξουν το παιδί. Προσπαθούν να κατανοήσουν την
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κατάσταση μέσα από τα μάτια του παιδιού; Δεν βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα
πριν ακούσουν τις εξηγήσεις του παιδιού.
Το παιδί μεγαλώνει σαν ένα φιλικό πρόσωπο, με ασφάλεια για τις ικανότητές του,
αυτοπεποίθηση, σε θέση να δημιουργεί φιλίες, με περιέργεια και την επιθυμία να
επιτύχει.
«Αυταρχικός Τρόπος Συμπεριφοράς»:
Αυτοί είναι οι γονείς που θέτουν περιορισμούς, που συχνά χρησιμοποιούν κυρώσεις και
απαιτούν την υπακοή των παιδιών. Δεν δέχονται τις ιδέες των παιδιών τους οι οποίες δεν
συμπίπτουν με τις δικές τους. Αυτοί οι γονείς απαιτούν υπακοή και σεβασμό και αυτό
δημιουργεί εχθρότητα. Οι περισσότεροι από τους γονείς αυτού του είδους δεν πιστεύουν
ότι τα παιδιά τους μπορούν να διαχειριστούν τη ζωή τους – έτσι ασκούν συνεχές έλεγχο.
Μεταδίδουν την αίσθηση στο παιδί τους ότι θα πρέπει να τους είναι ευγνώμων για τα
πάντα.
Το παιδί μεγαλώνει με κατάθλιψη, φόβο, αρχίζει να λέει ψέματα, αισθάνεται ενοχές και
τύψεις. Το παιδί γίνεται εχθρικό και έχει δυσκολία στο να δημιουργήσει φιλία με
διάρκεια. Είναι δύσκολο για αυτό να θέσει και να ακολουθήσει τους δικούς του στόχους.
«Παραχωρητικός Τρόπος Συμπεριφοράς»:
Είναι προστατευτικοί γονείς, αγαπητοί γονείς και κάπως παθητικοί από άποψη
πειθαρχίας. Ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, ζουν με τα προβλήματά τους, αλλά χωρίς
να ασκούν έλεγχο επάνω τους ή να θέτουν απαιτήσεις σε αυτά. Τα παιδιά θέλουν συχνά
οι επιθυμίες τους να ικανοποιούνται αμέσως; δεν αισθάνονται ιδιαίτερο σεβασμό για
τους άλλους και έχουν προβλήματα με τον αυτοέλεγχο. Είναι μη δημοφιλείς μεταξύ των
συνομηλίκων τους.
Το παιδί μεγαλώνει ως παρορμητικό - επιθετικό. Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν του
αρέσει να τηρεί τους κανόνες και τις απαιτήσεις. Γίνεται εύκολα οξύθυμο, παρορμητικό,
προσπαθεί να επιβληθεί στην άλλους, δυσκολεύεται στο να υλοποιήσει και να επιτύχει
τους στόχους του.
«Αδιάφορος Τρόπος Συμπεριφοράς»:
Αυτοί είναι γονείς που δεν ενδιαφέρονται πολύ για τα παιδιά τους. Δεν γνωρίζουν τίποτα
για τους φίλους, τα ενδιαφέροντα, τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες των παιδιών τους, τα
προβλήματα μέσα και έξω από το σχολείο. Τα παιδιά χρειάζονται τους γονείς τους, αλλά
όταν δεν λαμβάνουν φροντίδα και προσοχή, έρχονται να πιστέψουν ότι οι ζωές των
γονιών τους έχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από τους ίδιους.

Το παιδί μεγαλώνει με κακό αυτοέλεγχο και δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί καλά την
ανεξαρτησία του.
Ερωτήσεις προς τους γονείς:
- Βρίσκεται τον εαυτό σας σε ένα από τα παραπάνω στυλ; Αν - ναι, σε ποιο;
- Σε ποιο θα θέλατε να ανήκετε;
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- Ποιο στυλ χρησιμοποιείτε πιο συχνά;
Στο τέλος της συζήτησης, κάθε συμμετέχοντας λαμβάνει το υλικό «Στυλ γονικής
συμπεριφοράς» (Παράρτημα 1).

III. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Όλοι βρίσκονται σε κύκλο. Πάλι, κάνετε την άσκηση «Βαρόμετρο της διάθεσης». Ο
εκπαιδευτής πραγματοποιεί σύγκριση μεταξύ της διάθεσης της ομάδας στην αρχή και στο
τέλος της συνάντησης. Ο εκπαιδευτής μοιράζεται τα συναισθήματά του, για τις
ολοκληρωμένες ενότητες της Σχολής Γονέων, σε μια φράση και δίνει την ευκαιρία και
στους άλλους συμμετέχοντες να μοιραστούν:
- Ποιο ήταν πιο χρήσιμο γι 'αυτούς;
- Ποιό ήταν λιγότερο χρήσιμο;
- Τι άλλο θα ήθελαν να μάθουν πάνω σε αυτά τα θέματα;

Στο τέλος ο εκπαιδευτής διαβάζει το ποίημα “To my grown up child”, το οποίο διανέμεται
σε κάθε συμμετέχοντα (Παράρτημα 2).
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Παράρτημα 1

ΕΙΔΗ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
«Αυθεντικός Τρόπος Συμπεριφοράς»:
Αυτοί είναι οι γονείς που αντιλαμβάνονται ότι ένα παιδί είναι ένα άτομο – με τις σκέψεις του, τα
συναισθήματά του, και τις ικανότητές του. Αναφέρονται με ανεκτικότητα στις απόψεις και τις
επιθυμίες των παιδιών, χωρίς να επιβάλλουν με τη βία τη γνώμη τους και χωρίς να προσπαθούν
να υποτάξουν το παιδί. Προσπαθούν να κατανοήσουν την κατάσταση μέσα από τα μάτια του
παιδιού; Δεν βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα πριν ακούσουν τις εξηγήσεις του παιδιού.
Το παιδί μεγαλώνει σαν ένα φιλικό πρόσωπο, με ασφάλεια για τις ικανότητές του,
αυτοπεποίθηση, σε θέση να δημιουργεί φιλίες, με περιέργεια και την επιθυμία να επιτύχει.

«Αυταρχικός Τρόπος Συμπεριφοράς»:
Αυτοί είναι οι γονείς που θέτουν περιορισμούς, που συχνά χρησιμοποιούν κυρώσεις και
απαιτούν την υπακοή των παιδιών. Δεν δέχονται τις ιδέες των παιδιών τους οι οποίες δεν
συμπίπτουν με τις δικές τους. Αυτοί οι γονείς απαιτούν υπακοή και σεβασμό και αυτό δημιουργεί
εχθρότητα. Οι περισσότεροι από τους γονείς αυτού του είδους δεν πιστεύουν ότι τα παιδιά τους
μπορούν να διαχειριστούν τη ζωή τους – έτσι ασκούν συνεχές έλεγχο. Μεταδίδουν την αίσθηση
στο παιδί τους ότι θα πρέπει να τους είναι ευγνώμων για τα πάντα.
Το παιδί μεγαλώνει με κατάθλιψη, φόβο, αρχίζει να λέει ψέματα, αισθάνεται ενοχές και τύψεις.
Το παιδί γίνεται εχθρικό και έχει δυσκολία στο να δημιουργήσει φιλία με διάρκεια. Είναι δύσκολο
για αυτό να θέσει και να ακολουθήσει τους δικούς του στόχους.
«Παραχωρητικός Τρόπος Συμπεριφοράς»:
Είναι προστατευτικοί γονείς, αγαπητοί γονείς και κάπως παθητικοί από άποψη πειθαρχίας.
Ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, ζουν με τα προβλήματά τους, αλλά χωρίς να ασκούν έλεγχο
επάνω τους ή να θέτουν απαιτήσεις σε αυτά. Τα παιδιά θέλουν συχνά οι επιθυμίες τους να
ικανοποιούνται αμέσως; δεν αισθάνονται ιδιαίτερο σεβασμό για τους άλλους και έχουν
προβλήματα με τον αυτοέλεγχο. Είναι μη δημοφιλείς μεταξύ των συνομηλίκων τους.
Το παιδί μεγαλώνει ως παρορμητικό - επιθετικό. Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν του αρέσει να
τηρεί τους κανόνες και τις απαιτήσεις. Γίνεται εύκολα οξύθυμο, παρορμητικό, προσπαθεί να
επιβληθεί στην άλλους, δυσκολεύεται στο να υλοποιήσει και να επιτύχει τους στόχους του.
«Αδιάφορος Τρόπος Συμπεριφοράς»:
Αυτοί είναι γονείς που δεν ενδιαφέρονται πολύ για τα παιδιά τους. Δεν γνωρίζουν τίποτα για
τους φίλους, τα ενδιαφέροντα, τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες των παιδιών τους, τα προβλήματα
μέσα και έξω από το σχολείο. Τα παιδιά χρειάζονται τους γονείς τους, αλλά όταν δεν λαμβάνουν
φροντίδα και προσοχή, έρχονται να πιστέψουν ότι οι ζωές των γονιών τους έχουν πολύ πιο
σημαντικά πράγματα από τους ίδιους.
Το παιδί μεγαλώνει με κακό αυτοέλεγχο και δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί καλά την
ανεξαρτησία του.
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Παράρτημα 2

To My Grown-Up Child
My hands were busy through the day;
I didn’t have much time to play
The little games you asked me to.
I didn’t have much time for you.
I’d wash your clothes, I’d sew and cook,
But when you’d bring your picture book
And ask me please to share your fun
I’d say: “A little later, son.”
I’d tuck you in all safe at night
and hear your prayers, turn out the lights,
Then tip toe softly to the door…
I wish I’d stayed a minute more.
For life is short, the years rush past…
A little boy grows up so fast.
No longer is he at your side
His precious secrets to confide.
The picture books are put away,
There are no longer games to play,
No good-night kiss,
No prayers to hear…
That all belongs to yesteryear.
My hands, once busy, now are still,
The days are long and hard to fill,
I wish I could go back and do
The little things you asked me to.

Alice E. Chase
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Ερωτηματολόγιο για τους γονείς
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Πληροφορίες Συμμετέχοντα: Γυναίκα , Άνδρας , Ηλικία ........ ετών,
Έτη εργασιακής εμπειρίας……………..,
Επάγγελμα…………………………………………...., Εκπαίδευση………………………………………………………
1. Κανείς δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις οικογενειακές υποθέσεις.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











2. Παντρεύουμε τα παιδιά μας σε μικρή ηλικία.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











3. Η εκπαίδευση παρέχει μια καλύτερη ζωή στα παιδιά.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











4. Δεν είναι σωστό να πραγματοποιούνται γάμοι πριν φτάσουν τα παιδιά σε ηλικία 18
ετών.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











5. Τα παιδιά κακομαθαίνουν με το να πηγαίνουν σχολείο.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











6. Η μεγαλύτερη επιτυχία των γονέων είναι να παντρέψουν τα παιδιά τους.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











7. Ο πρόωρος γάμος συνιστά παιδική κακοποίηση.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











8. Οι γονείς δεν μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τον πρόωρο γάμο.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











9. Πρόωρος γάμος θεωρείται ο γάμος όπου τα παιδιά βρίσκονται σε ηλικία κάτω των:
12 ετών  14 ετών  16 ετών  18 ετών 
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10. Οι γονείς πρέπει να μιλούν στα παιδιά τους για τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και
γυναικών.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Πληροφορίες Συμμετέχοντα: Γυναίκα , Άνδρας , Ηλικία ........ ετών,
Έτη εργασιακής εμπειρίας……………..,
Επάγγελμα…………………………………………...., Εκπαίδευση………………………………………………………

1. Πρέπει να ενημερώσω τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας όταν αντιλαμβάνομαι πως
υπάρχει το ενδεχόμενο πρόωρου γάμου στην γειτονιά.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











2. Οι γονείς συζητούν με τα παιδιά τους για τις σχέσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











3. Εάν θέλεις να έχεις έναν επιτυχημένο γάμο, θα πρέπει να έχεις και σωστή μόρφωση.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











4. Η αγάπη είναι πιο σημαντική από τη μόρφωση.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











5. Οι γονείς επιμένουν το παιδί να συνεχίσει το σχολείο, ακόμη κι όταν το ίδιο δεν θέλει
να διαβάσει.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











6. Τα παιδιά δεν πρέπει να υπερφορτώνονται με εξωσχολικά μαθήματα.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











7. Οι γονείς χρειάζονται βοήθεια από επαγγελματίες για να συνεχίσουν τα παιδιά τους
να μορφώνονται και να αναπτύσσονται.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ
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8.

9.

Ένας ενήλικας άνδρας που παντρεύεται ένα ανήλικο κορίτσι θεωρείται παραβάτης.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











Οι γονείς γνωρίζουν τι κάνει το παιδί τους όταν βρίσκεται εκτός σπιτιού.
Συμφωνώ

Μάλλον συμφωνώ

Δεν ξέρω

Μάλλον διαφωνώ

Διαφωνώ











10. Πρόωρος γάμος θεωρείται ο γάμος όπου τα παιδιά βρίσκονται σε ηλικία μικρότερη
των:
12 ετών  14 ετών  16 ετών  18 ετών 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Συνεδρίες με τα Μέλη Οικογενειών

Δίκτυο Πρόληψης Ενάντια Στον Πρόωρο Γάμο
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Συνεδρίες με τα Μέλη Οικογενειών

Η Συνεδρία με τα Μέλη Οικογενειών είναι μια συνάντηση όλης της οικογένειας
προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης ώστε να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο
πρόβλημα του παιδιού. Διοργανώνεται από ανεξάρτητο συντονιστή-διαμεσολαβητή. Η
Συνεδρία με τα Μέλη Οικογενειών είναι ένα υπόδειγμα απόφασης στο οποίο το
οικογενειακό και κοινωνικό δίκτυο συγκεντρώνονται όταν απαιτείται ένα σχέδιο δράσης
και μία απόφαση. Με αυτόν τον τρόπο, η οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών, παραμένει υπεύθυνη και για τη λήψη δραστικών αποφάσεων. Τους επιτρέπει να
δημιουργήσουν το δικό τους σχέδιο δράσης, χρησιμοποιώντας τα δικά τους μέσα και
ζητώντας πρόσθετη βοήθεια ή υποστήριξη από άλλους.

Στην κοινωνική φροντίδα, οι Συνεδρίες με τα Μέλη Οικογενειών είναι μια μεταστροφή
στον τρόπο σκέψης των ενδιαφερόμενων. Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι πλέον άνθρωποι
που χρήζουν βοήθεια, αλλά είναι πολίτες που μπορεί να χρειαστούν υπηρεσίες τις οποίες
προσφέρουν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Πρόνοιας.

Τα αποτελέσματα των Συνεδριών με τα Μέλη Οικογενειών:
- Οι δυνάμεις της οικογένειας και του κοινωνικού δικτύου ενεργοποιούνται ρητά;
- Η οικογένεια παραμένει ο κάτοχος του προβλήματος, ο πολίτης και οι στενοί συγγενείς
του διατηρούν τον έλεγχο της ζωής τους;
- Οι λύσεις αναζητούνται μέσα από την κουλτούρα της οικογένειας, του παιδιού ή του
εφήβου, παραμένει ρητά μέρος του οικογενειακού συστήματος;
- Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με το παιδί ή τον έφηβο παραμένουν ευθύνη
του παιδιού ή του εφήβου, της οικογένειας και του κοινωνικού δικτύου.
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Στάδια των Συνεδριών με τα Μέλη Οικογενειών:

Παραπομπή
Ανεξάρτητος ΣυντονιστήςΔιαμεσολαβητής
Προετοιμασία
1. Κοινή Χρήση Πληροφοριών
2. Ιδιωτικός Χρόνος της Οικογένειας
3. Αποδοχή του Σχεδίου

Επίβλεψη / Εποπτεία
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Ο Ανεξάρτητος Συντονιστής-Διαμεσολαβητής
Ο συντονιστής-διαμεσολαβητής των Συνεδριών με τα Μέλη είναι ανεξάρτητος και δεν
εργάζεται για ένα θεσμό / φορέα που έχει εξουσία λήψης αποφάσεων ή παρέχει
φροντίδα. Εάν είναι δυνατόν, ο συντονιστής-διαμεσολαβητής μιλάει τη γλώσσα των
οικογενειών και είναι εξοικειωμένος με την κουλτούρα, το υπόβαθρο και με το
περιβάλλον στο οποίο ζουν. Οι συντονιστές-διαμεσολαβητές δεν είναι εργαζόμενοι στην
κοινωνική μέριμνα, αλλά άνθρωποι της κοινωνίας που επιθυμούν να αναλάβουν την
κοινωνική τους ευθύνη συντονίζοντας τις διασκέψεις των οικογενειακών ομάδων.

Η διαδικασία παραπομπής
Κάθε οικογένεια μπορεί να αποφασίσει οποιαδήποτε στιγμή να πραγματοποιήσει μία
συνεδρία. Η εμπειρία στην χρήση αυτού του μοντέλου αποδεικνύει ότι, πιο συχνά από ότι
αναμένεται, οι οικογένειες αισθάνονται ότι προσελκύονται περισσότερο από αυτήν την
προσέγγιση.
Ο παραπέμπων – ο θεσμός / φορέας ή το άτομο, που προτείνει Συνεδρία με τα Μέλη
Οικογενειών στην οικογένεια, θα ζητήσει από έναν ανεξάρτητο συντονιστήδιαμεσολαβητή να προετοιμάσει και να διοργανώσει τη συνεδρία αφού η οικογένεια έχει
πρώτα συμφωνήσει στο να υλοποιήσει μία.
Προετοιμασία της συνεδρίας
Μια προσεκτική προετοιμασία έχει μεγάλη σημασία για μια επιτυχημένη Συνεδρία με τα
Μέλη Οικογενειών και αποτελεί αρμοδιότητα του Ανεξάρτητου ΣυντονιστήΔιαμεσολαβητή. Στην πραγματικότητα, ο συντονιστής-διαμεσολαβητής είναι ο
διοργανωτής της επερχόμενης συνεδρίας. Αυτός / αυτή διευρύνει τον κύκλο των
συμμετεχόντων στο μέγιστο. Όσες περισσότερες πηγές, τόσο το καλύτερο.

Η Συνεδρία
Ερώτηση Συνεδρίας:
Κάθε συνεδρία πρέπει να έχει μία ή περισσότερες ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις είναι το
επίκεντρο.
Ακόμη και αν οι συμμετέχοντες έχουν μπει στον πειρασμό να μιλήσουν για άλλα θέματα,
πάντα οι ερωτήσεις της συνεδρίας είναι το σημείο εστίασης ώστε να επιστρέψετε πίσω
στο θέμα.
Στάδια:
1. Κοινή χρήση πληροφοριών
2. Ιδιωτικός Χρόνος της Οικογένειας
3. Αποδοχή του Σχεδίου

91
Το Πρόγραμμα «Δίκτυο Πρόληψης Ενάντια στον Πρόωρο Γάμο» συγχρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Rights, Equality and Citizenship»

Στάδιο 1. Κοινή χρήση πληροφοριών
Ποιος αρχίζει; Αυτό δεν έχει αποφασιστεί εκ των προτέρων. Ο συντονιστήςδιαμεσολαβητής θα κοιτάξει προς τα μέλη της οικογένειας πρώτα. Σε περίπτωση που η
οικογένεια επιλέξει να μην κάνει την εναρκτήρια κίνηση, θα ήταν πρέπων να ξεκινήσει ο
παραπέμπων.
Εκείνος / Εκείνη δύναται να εξηγήσει γιατί διεξάγεται αυτή η συνεδρία και ποιός είναι ο
λόγος ανησυχίας.
Πληροφορίες για πιθανή βοήθεια
Ο παραπέμπων και οι εργαζόμενοι στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας έχουν την
ευκαιρία να αναφέρουν τη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν. Αυτό δεν πρέπει να
οδηγήσει σε μια εκτενή επισκόπηση όλων των δυνατοτήτων κοινωνικής φροντίδας, αλλά
σε πληροφορίες που πιστεύουν ότι χρειάζεται η οικογένεια. Μετά τον παραπέμπων, και
άλλοι όπως για παράδειγμα γιατρός, νοσοκόμα, ειδικός στα οικονομικά, δάσκαλος,
μπορούν να μοιραστούν τις πληροφορίες τους με τους συμμετέχοντες.
Ελάχιστες απαιτήσεις
Εάν ένα σχέδιο δράσης για να είναι αποδεκτό θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια
ελάχιστη απαίτηση, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για να αναφέρουμε την απαίτηση αυτή.
Ο παραπέμπων ή ο εργαζόμενος στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας δηλώνει εκ των
προτέρων σε ποια περίπτωση δεν θα συμφωνήσουν με το σχέδιο δράσης της οικογένειας.

Στάδιο 2. Ο ιδιωτικός χρόνος
Ο συντονιστής-διαμεσολαβητής ανακοινώνει ότι η συνεδρία εισέρχεται τώρα στη
δεύτερη φάση, στον ιδιωτικό χρόνο της οικογένειας, στην οποία συζητούν για το τι έχουν
μάθει κατά την 1η φάση και κατά την οποία δημιουργούν ένα σχέδιο δράσης για την
αντιμετώπιση
του
προβλήματος.
Ο συντονιστής-διαμεσολαβητής ενθαρρύνει την οικογένεια να πάρει το χρόνο της και να
κοιτάξει το πρόβλημα από όλες τις πλευρές. Η οικογένεια μπορεί να πάρει όσο χρόνο
χρειάζεται; όταν θα έχουν καταλήξει σε συμφωνία, καταγράφουν σε ένα πίνακα
παρουσιάσεων (flipchart) ή μπορούν να καλέσουν τον συντονιστή-διαμεσολαβητή ώστε
να τους βοηθήσει σε αυτό.
Ο συντονιστής-διαμεσολαβητής, ο παραπέμπων και ο εργαζόμενος στον τομέα της
κοινωνικής μέριμνας εγκαταλείπουν το δωμάτιο και αφήνουν την οικογένεια και το
κοινωνικό δίκτυο να συσκεφθούν.
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Στάδιο 3: Αποδοχή του σχεδίου
Αφού η οικογένεια έχει δημιουργήσει ένα σχέδιο δράσης, καλείται ο συντονιστήςδιαμεσολαβητής και η οικογένεια παρουσιάζει το σχέδιο δράσης. Όταν το σχέδιο δράσης
οριστικοποιηθεί, παρουσιάζεται στον παραπέμπων. Ο παραπέμπων δέχεται το σχέδιο,
εκτός και αν είναι σαφές ότι δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια του παιδιού (των παιδιών)
ή εάν το σχέδιο περιέχει στοιχεία που είναι παράνομα. Ο παραπέμπων και η οικογένεια
συζητούν αναφορικά με την υλοποίηση και τα διαθέσιμα μέσα.
Μετά τη Συνεδρία
Μετά τη συνεδρία ο συντονιστής-διαμεσολαβητής μεταφέρει το σχέδιο δράσης από τον
πίνακα παρουσιάσεων (flipchart) στο έγγραφο «Σχέδια, Συστάσεις και Αποφάσεις» και
αποστέλλει ένα αντίγραφο σε όλους τους συμμετέχοντες, στα μέλη της οικογένειας
καθώς και στον παραπέμπων και στους συμμετέχοντες εργαζομένους από τον τομέα της
κοινωνικής μέριμνας.
Τρεις μήνες μετά το τέλος της συνεδρίας, ο συντονιστής-διαμεσολαβητής έρχεται σε
επαφή με την οικογένεια και με τον παραπέμπων ώστε να ελέγξει μια σειρά από
πράγματα.
Ο συντονιστής-διαμεσολαβητής συμπληρώνει τα απαιτούμενα έγγραφα και τα
αποστέλλει στον αντίστοιχο αρμόδιο φορέα. Τώρα, η εργασία του συντονιστήδιαμεσολαβητή έχει ολοκληρωθεί. Η εκτέλεση του σχεδίου και η αξιολόγησή του
πραγματοποιούνται από τον παραπέμπων ή από τον εργαζόμενο της κοινωνικής
μέριμνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Παιδική Προστασία
Οι δράσεις που πραγματοποιούνται από επαγγελματίες και από την κοινωνία για την
προώθηση της καλής διαβίωσης των παιδιών και της προστασίας τους από επιβλαβείς
συμπεριφορές αναφέρονται ως προστασία. Αυτό περιλαμβάνει:





Tην προστασία των παιδιών από την κακομεταχείριση;
Την πρόληψη της βλάβης της υγείας ή της ανάπτυξης των παιδιών;
Την διασφάλιση ότι τα παιδιά μεγαλώνουν υπό συνθήκες που συνάδουν με την
παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής περίθαλψης;
Ανάληψη δράσεων ώστε τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη να έχουν τις
βέλτιστες ευκαιρίες ζωής.

Εθνικές Πηγές για υποστήριξη
Συνήγορος του Παιδιού


Διαμεσολαβεί ύστερα από αναφορές πολιτών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού, επιδιώκοντας την προστασία και την
αποκατάστασή τους. Εάν το κρίνει αναγκαίο, σε περιπτώσεις σοβαρών
παραβιάσεων, ενεργεί αυτεπάγγελτα.



Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση και προώθηση της
εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων και της λοιπής εθνικής νομοθεσίας για τα
δικαιώματα του παιδιού, την ενημέρωση του κοινού, την ανταλλαγή απόψεων με
εκπροσώπους φορέων και την εκπόνηση προτάσεων προς την πολιτεία.

Ποιος και πότε μπορεί να υποβάλει αναφορά;
Αναφορά μπορεί να υποβάλλει κάθε άμεσα ενδιαφερόμενος, δηλαδή το παιδί, γονέας
του, συγγενής του, καθώς και άλλα πρόσωπα που έχουν άμεση αντίληψη παραβίασης
δικαιωμάτων του παιδιού, όταν πράξεις ή παραλείψεις δημοσίων υπηρεσιών (όπως
προσδιορίζονται αναλυτικά στο νόμο που διέπει τη λειτουργία του Συνηγόρου του
Πολίτη) ή ιδιωτών (φυσικών ή νομικών προσώπων) προσβάλλουν δικαιώματα του
παιδιού.

Υποβολή αναφοράς
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού ο Συνήγορος
διαμεσολαβεί ύστερα από αναφορές πολιτών επιδιώκοντας την προστασία και την
αποκατάσταση των δικαιωμάτων του παιδιού.
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Τι πρέπει να περιέχει;
Η αναφορά πρέπει να είναι γραπτή και να περιέχει τα ακριβή στοιχεία και την υπογραφή
του προσώπου που την υποβάλλει. Επίσης να περιλαμβάνει σαφείς πληροφορίες για την
υπόθεση, τα πρόσωπα και τους εμπλεκόμενους φορείς και να συνοδεύεται από κάθε
αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνησή της.

Πώς υποβάλλεται;





Αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη (Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα
Τ.Κ. 10432, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος - σταθμός ηλεκτρικού/μετρό: Ομόνοια)
με επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση
με φαξ στο 210.7292129
αν θέλετε να υποβάλετε ηλεκτρονική αναφορά, συμπληρώνετε τη φόρμα
υποβολής αναφοράς

Διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 213 1306703, 213 1306605 (Γραμματεία Δικαιωμάτων του
Παιδιού) και 213.1306600 (τηλεφωνικό κέντρο Συνηγόρου του Πολίτη (Δευτέρα έως
Παρασκευή, 8:30πμ - 2:00μμ, Τετάρτη 8:30πμ - 4:30μμ).
Οι ανήλικοι, που θέλουν να αναφέρουν παραβιάσεις δικαιωμάτων τους, γίνονται
δεκτοί από το προσωπικό του Συνηγόρου του Παιδιού σε κατάλληλο περιβάλλον.
Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με εξειδικευμένο προσωπικό στο
τηλέφωνο 800.11.32.000 (γραμμή χωρίς χρέωση για ανηλίκους).

Πώς ενεργεί ο Συνήγορος μετά από αναφορές;


Ο Συνήγορος ερευνά τα περιστατικά που του αναφέρονται και, εφόσον
διαπιστώσει παραβίαση δικαιωμάτων του παιδιού από δημόσια υπηρεσία,
προτείνει τρόπους άρσης της παραβίασης και επίλυσης του προβλήματος.



Όταν η αναφορά στρέφεται κατά ιδιωτών -φυσικών ή νομικών προσώπωνπροβαίνει σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες και προτείνει κάθε αναγκαίο
μέτρο για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού.



Σε κάθε περίπτωση, δεν υποκαθιστά και δεν αναλαμβάνει το ρόλο εισαγγελέων,
δικαστηρίων, δικηγόρων, νομικών συμβούλων και κοινωνικών υπηρεσιών.



Για τη διερεύνηση και την επίλυση των εντοπιζόμενων προβλημάτων και την
προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, ο Συνήγορος μπορεί να ζητήσει τη
συνεργασία δημοσίων υπηρεσιών ή άλλων φορέων (πρόνοιας, ψυχικής υγείας,
κ.α.) ή την παρέμβαση της αρμόδιας δικαστικής αρχής.

Συνήγορος για τους τσιγγάνους/ Ρομά
Στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη ειδικά για θέματα Ρομά / Τσιγγάνων
παρέχεται άμεση πρόσβαση στο υλικό που έχει συλλεχθεί από τα στελέχη του θεσμού
κατά την διερεύνηση σχετικών αναφορών.

95
Το Πρόγραμμα «Δίκτυο Πρόληψης Ενάντια στον Πρόωρο Γάμο» συγχρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Rights, Equality and Citizenship»

Ακόμη, διαθέτει νέα διαδραστική εφαρμογή χαρτογραφικής απεικόνησης των
εγκαταστάσεων Ρομά.
Στη συγκεκριμένη σελίδα δίνονται σε επεξεργασμένη μορφή πληροφορίες για τις
εγκαταστάσεις Ρομά που έχουν απασχολήσει τον ΣτΠ, με την χρήση της διαδεδομένης
διαδικτυακής υπηρεσίας "Google Maps".

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Ε.Κ.Κ.Α.
Υπηρεσίες
 Επιχειρησιακή Συντονιστική Υπηρεσία Δράσεων Παιδικής Προστασίας.
Η Επιχειρησιακή Συντονιστική Υπηρεσία Δράσεων Παιδικής Προστασίας συστάθηκε στις
26-6-2012, με αντικείμενο το συντονισμό των δράσεων και των υπηρεσιών στον τομέα της
Παιδικής Προστασίας στη χώρα μας. Η Υπηρεσία αναλαμβάνει την ενίσχυση και στήριξη
του Δικτύου των Ομάδων Παιδικής Προστασίας (ΟΠΑ), αποτελούμενων από κοινωνικούς
λειτουργούς, που έχουν συγκροτηθεί στους Δήμους της ελληνικής επικράτειας μέσα από
το Δίκτυο Ορέστης. Επίσης τη διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας, την
εκπόνηση ερευνών, εκθέσεων και προτάσεων για την παιδική προστασία και κάθε άλλη
δράση που δύναται να προωθήσει και να ενισχύσει τη συνεργασία των Φορέων Παιδικής
Προστασίας, με απώτερο στόχο την βέλτιστη κάλυψη των αναγκών των παιδιών στη χώρα
μας.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
 Συντονισμός του Δικτύου Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων (Δίκτυο Ορέστης);
 Συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες για την προώθηση ζητημάτων παιδικής
προστασίας;
 Διαχείριση και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας με τα
επιμέρους Μητρώα;
 Καταγραφή, αξιολόγηση, μελέτη των προβλημάτων και των αναγκών του τομέα
παιδικής προστασίας στη χώρα μας - Διενέργεια μελετών;
 Συμμετοχή στη διαμόρφωση των νέων μέτρων και πολιτικών – συνεργασία με
Υπουργείο και επιτελικούς Φορείς - Υποβολή προτάσεων;
 Συμμετοχή σε Δίκτυα Συνεργασίας;
 Συμμετοχή με ομιλίες και παρουσιάσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ.

 Καταγραφή Δράσεων του Δικτύου των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων για το
έτος 2014.
Δίκτυο των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.)
Τα θεσμικά κείμενα που καθορίζουν τη σύσταση και τις αρμοδιότητες των
Ο.Π.Α. είναι τα ακόλουθα:
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Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αριθ. 49540/04-05-2011, (ΦΕΚ
877/τ.Β/17.05.2011), «Συντονισμός δράσεων και υπηρεσιών παιδικής
προστασίας»


Άρθρο 8 του Νόμου 3961/2011 (ΦΕΚ97/τ.Α /́ 29-04-2011),

Οι αρμοδιότητες της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων όπως αυτές καθορίζονται από τα
ανωτέρω θεσμικά κείμενα, επικεντρώνονται στην πραγματοποίηση των κοινωνικών
ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν:
(α) δέχεται σχετική ειδοποίηση από την εθνική γραμμή παιδικής προστασίας,
(β) δέχεται καταγγελία, έστω και ανώνυμη, για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του Δήμου
ή
(γ) λαμβάνει εισαγγελική εντολή για την διεξαγωγή σχετικής έρευνας.
Τα στοιχεία των Ο.Π.Α. που συγκροτούνται με απόφαση των Δημάρχων, διαβιβάζονται
στους κατά τόπους αρμόδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς και στο Ε.Κ.Κ.Α., με στόχο το
συντονισμό και τη συνεργασία για τα θέματα παιδικής προστασίας, την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της θυματοποίησης των ανηλίκων.
 Έντυπο καταγραφής Κοινωνικής Έρευνας.
 Ανταποκρισιμότητα στα Αιτήματα προστατευμένης φιλοξενίας παιδιών σε
κίνδυνο.
 Ανοικτό Κέντρο Ενημέρωσης Πρόνοιας.
 Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας «1107».
 Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης.
 Ξενώνες Υποδοχής - Καταφύγια Προστατευμένης Φιλοξενίας.

 Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης.
Η Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης περιλαμβάνει την Υπηρεσία Επιτόπιας
Παρέμβασης, η οποία παρεμβαίνει με κινητή μονάδα που απαρτίζεται από εξειδικευμένο
προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους) επιτόπου στο σημείο του
συμβάντος για την διαπίστωση και παροχή υπηρεσιών επείγουσας κοινωνικής φροντίδας
και διασύνδεση με το Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας. Η υπηρεσία αυτή
διασυνδέεται άμεσα με την Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 197 η
οποία υποδέχεται τις κλήσεις επείγουσας κοινωνικής παρέμβασης και κινητοποιεί τις
Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης.

 AboutYouth: Παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε θέματα που
αφορούν παιδιά και εφήβους.
Ιστοσελίδα www.aboutyouth.gr, μέσω της οποίας παρέχεται εμπεριστατωμένη και
έγκυρη πληροφόρηση, σε θέματα που απασχολούν τους εφήβους και νέους σήμερα.
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Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας «1107»
Η Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας «1107» παρέχει κάθε μέρα ολόκληρο το 24ωρο,
επείγουσα συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη στα παιδιά και στους
εφήβους που βρίσκονται σε κίνδυνο ή βιώνουν καταστάσεις κρίσης και άμεση ενημέρωση
για θέματα που τους απασχολούν ή τους ενδιαφέρουν.
Όταν απαιτείται, κινητοποιεί τους κατάλληλους μηχανισμούς επείγουσας κοινωνικής
παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων ή φροντίζει τη διασύνδεση τους με τις
κατάλληλες Υπηρεσίες Παιδικής Προστασίας (Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων των οικείων
Δήμων, Κέντρα Προστασίας του Παιδιού, Εξειδικευμένα Συμβουλευτικά Κέντρα,
Εισαγγελικές Αρχές, Υπηρεσίες Επιμελητών Ανήλικων, Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων,
κ.ά.).
Η Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας «1107» απευθύνεται επίσης στους γονείς,
αδέλφια, συγγενείς και ενδιαφερόμενους για θέματα που αφορούν παιδιά και εφήβους ή
σε όποιον καλεί να αναφέρει κακοποίηση, παραμέληση ή καταστάσεις παιδιών σε
κίνδυνο.
Επιπλέον, απευθύνεται στους φορείς (σχολεία, υγειονομικές μονάδες, ιδρύματα, κ.ά.) και
στους επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους (εκπαιδευτικούς,
παιδιάτρους, υγειονομικούς, κοινωνικούς επιστήμονες, κ.α.).
Η Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας «1107» αποτελεί σημείο αναφοράς και
καταγραφής των συμβάντων των παιδιών σε κίνδυνο, στο πλαίσιο της τήρησης του
Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας, καθώς και παρακολούθησης της εξέλιξης των
ανηλίκων που τοποθετούνται σε προγράμματα Παιδικής Προστασίας.
Η οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας «1107» ορίζεται
στο άρθρο 8 του Ν. 3961/2011 και στην απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αριθ.
οικ.49540/04-05-2011 (ΦΕΚ877/τ.Β’/17-05-2011). Στη λειτουργία της Γραμμής συμβάλουν
με θεσμική συνεργασία το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της
Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) και με
επιστημονική στήριξη ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τον Κύκλο των Δικαιωμάτων
του Παιδιού και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

Πανευρωπαϊκή τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης παιδιών και εφήβων: 116-111
Η ευρωπαϊκή «Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων 116 111» είναι μια νέα
συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή αποκλειστικά για παιδιά και εφήβους. Τα παιδιά ή οι
έφηβοι μέχρι 18 ετών μπορούν να τηλεφωνήσουν δωρεάν από σταθερό ή κινητό
τηλέφωνο από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Οι μέρες και ώρες που μπορούν να
καλέσουν είναι από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 14:00 το μεσημέρι ως τις 20:30
το βράδυ και κάθε Σάββατο από τις 9:30 το πρωί ως τις 14:00 το μεσημέρι.
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Στη «Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων 116 111» μπορεί κάποιος να μιλήσει για
οτιδήποτε τον/την απασχολεί (ανησυχίες για το μέλλον, δυσκολίες στη σχέση με τους
γονείς ή τους φίλους, προβλήματα στην οικογένεια, όπως χωρισμό των γονιών, θάνατο
ενός αγαπημένου προσώπου, κλπ.)

Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους: 801 801 1177
Η Τηλεφωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε (Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Υγείας
του Παιδιού και του Εφήβου) συμπεριλαμβάνει τη «Γραμμή-Σύνδεσμο 801 801 1177», η
οποία λειτουργεί πλέον αποκλειστικά για γονείς και για οποιονδήποτε ενήλικα επιθυμεί
να μιλήσει για θέματα σχετικά με παιδιά και εφήβους, και τη «Γραμμή στήριξης παιδιών
και εφήβων 116 111», που απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά και εφήβους.

Τηλεφωνική γραμμή άμεσης κοινωνικής βοήθειας: 197
Η Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας αποτελεί το κεντρικό, καθοδηγητικό
σημείο αναφοράς ολόκληρου του συστήματος παροχής υπηρεσιών άμεσης κοινωνικής
βοήθειας. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά μέρες την εβδομάδα, παρέχει συμβουλευτική
και ψυχολογική στήριξη και πληροφόρηση, κινεί τους μηχανισμούς άμεσης κοινωνικής
παρέμβασης και παραπέμπει στις υπόλοιπες υπηρεσίες του δικτύου του Ε.Κ.Κ.Α., καθώς
και σε άλλες κοινωνικές Υπηρεσίες και φορείς για περαιτέρω βοήθεια.

Μη Κυβερνητικοί Φορείς και Οργανώσεις







ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Δίκτυο για την πρόληψη και Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά
Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF
Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ)
Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
 Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων
 Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
 Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας Παιδιού
 Το Χαμόγελο του Παιδιού

Ινστιτούτα, Κέντρα και λοιπά Ιδρύματα








Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού - Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
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 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Δημόσιοι Φορείς
 Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
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Βιβλιογραφικές Παραπομπές και Αναφορές

Συγκριτική Μελέτη της νομοθεσίας, της διαθεσμικής συνεργασίας και των δραστηριοτήτων πρόληψης που
σχετίζονται με τους πρόωρους γάμους στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Ισπανία http://empn-project.eu/?Mod=Pubs&Lang=en
Εθνική Μελέτη αναφορικά με τη διαθεσμική και διατομεακή συνεργασία που σχετίζεται με τους πρώτους
γάμους στη Βουλγαρία - http://empn-project.eu/?Mod=Pubs&Lang=en
Εθνική Μελέτη αναφορικά με τη διαθεσμική και διατομεακή συνεργασία που σχετίζεται με τους πρώτους
γάμους στην Ελλάδα - http://empn-project.eu/?Mod=Pubs&Lang=en
Εθνική Μελέτη αναφορικά με τη διαθεσμική και διατομεακή συνεργασία που σχετίζεται με τους πρώτους
γάμους στη Σλοβενία - http://empn-project.eu/?Mod=Pubs&Lang=en
Εθνική Μελέτη αναφορικά με τη διαθεσμική και διατομεακή συνεργασία που σχετίζεται με τους πρώτους
γάμους στην Ισπανία - http://empn-project.eu/?Mod=Pubs&Lang=en
Yordanova M. - SOS friends; How to help our peers, Center "Open Education"
Krasteva A. - Training for team communication, University Edition "St. St. Cyril and Methodius ",
Veliko Tarnovo 2005
Stamatov, R. - Child Psychology, S., 2004.
Civic education – Authors team, Center "Open Education"
Education for democratic citizenship (Teacher’s book, elementary school) - Authors Center "Open
Education" Sf. 1999
Chicken Soup for the female soul - Authors team, Publishing house Kibea "Sf. 1999.
Talk about drugs (guide for trainers) – Authors team, Bulgarian Red Cross, 2004
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Στοιχεία Επικοινωνίας των Οργανισμών - Εταίρων του Έργου:
ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων
Πατρόκλου 57 & Πριάμου
131 22 Ίλιον Αττικής, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 26 92 880; fax: +30 210 26 92 881
info@kean.gr
Opportunity and Protection Association
11 Aleko Konstantinov Str.
6300 Haskovo, Bulgaria
Tel./fax: +359 38 662138
chance@escom.bg
Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance
4 Samuil Str, floor 1, apt. 16
Veliko Tarnovo, Bulgaria
Tel./fax: +359 62 600224
office@amalipe.com
Ljudska univerza Kočevje (LUK)
Trg Zbora odposlancev 30
1330 Kočevje, Slovenia
Tel.: +386 1 89 38 270; fax: +386 1 89 38 275;
info@lu-kocevje.si
Fundació Privada Pere Closa
c/Francesc Macia 32-36
08912 Badalona, Spain
Tel.: +34 93 389 33 41; fax: +34 93 389 14 73
europe@fundaciopereclosa.org
European Roma Information Office (ERIO)
Avenue Edouard Lacomblé 17, 2nd floor
1040 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 733 34 62; fax: +32 2 733 38 75
office@erionet.eu
Empowering Education Ltd.
Galina Markova, project evaluator
Tel.: +359882441271
galina.markova.khc@gmail.com

Ιστοσελίδα του Έργου: http://www.empn-project.eu/?Lang=gr
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